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รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ
ที่ดาเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง และมีผลดาเนินการปรับปรุงองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การพั ฒ นา
องค์ ก ารตามเกณฑ์ค ุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ระดับ พื ้น ฐาน
(Fundamental Level) ปีล ะ 2 หมวด จนครบถ้ว นทั ้ง 6 หมวดในปี
พ.ศ. 2554 โดยนาพื้นฐานแนวคิดมาจากสาระสาคัญของพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่กาหนด
แนวทางปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและนามาผนวกกับ
เกณฑ์คุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ในระดับของการพัฒ นาองค์การ
ขั้ น ต้ น เพื่ อให้ ส่ ว นราชการน าไปใช้ เป็ น กรอบการประเมิ นที่ ส ามารถบ่ งชี้
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการได้
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
การส่ ง เสริ มให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้รั บ รางวัล คุ ณภาพการบริห าร
จัดการภาครัฐ เป็นการดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่ง เข้า สู่อ งค์ก ารที่เ ป็น เลิศ โดยสานัก งาน ก.พ.ร. ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการบริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ โดยกาหนดให้มีรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ซึ่งการกาหนดรางวัลดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิด “การปรับปรุงทีละขั้น”
เมื่อหน่วยงานของรัฐใดผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
ครบทุกหมวดแล้ว จะได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental
Level) และเมื่อส่ ว นราชการปรั บ ปรุ ง องค์ก ารอย่างต่ อเนื่ องจนมีความโดดเด่น ในหมวดใดหมวดหนึ่ ง จะ
สามารถขอรั บ “รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ รายหมวด” ในหมวดนั้ น ๆ และพั ฒ นาไปสู่
“รางวัลคุณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดับ ดีเ ด่น ” และ “รางวัล คุณภาพการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ
ระดับยอดเยี่ยม” ต่อไป (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในปี พ.ศ. 2562 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นามาสู่
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ภาพที่ 2) มาใช้ประกอบการพิจารณารางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ภาพที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
ในปี พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ
(ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน) พัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให้
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และด าเนิ น การตรวจรั บ รองสถานะการเป็ น ระบบราชการ 4.0
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ดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารดาเนิน การเป็น ไปตามมติค ณะรัฐ มนตรีดัง กล่า ว สานัก งาน ก.พ.ร. จึง ได้ พัฒ นาเกณฑ์
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ขึ้น (ภาพที่ 3) เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และนาไปส่งเสริม เพื่อการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแรงจูงใจให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการประชุม ครั้ งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้นาเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ภาพที่ 3 เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
1. ประเภทรางวัลที่เปิดรับสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 เปิดรับสมัคร 3 ประเภทรางวัลได้แก่
1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประกอบด้วย 6 ประเภทรางวัล ได้แก่







รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด
รางวัลหมวด

1
2
3
4
5
6

ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
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2. เกณฑ์การพิจารณารางวัล
1) รางวั ล เลิ ศ รั ฐ สาขาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ ดี เ ด่ น พิ จ ารณาโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562) ดังนี้
1.1) ทุกหมวดจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนประจาหมวด ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 และต้องมีคะแนนรวม 400 คะแนนขึ้นไป ดังตารางที่ 1
1.2) ส่วนราชการต้องเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
1.3) ส่วนราชการต้องแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.4) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานของส่วนราชการต้องสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการดาเนินการทั้ง 6 หมวดอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
หมวด/หัวข้อ

คะแนนเต็ม

1. การนาองค์การ
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. บุคลากร
6. การปฏิบัติการ
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.4 ผลลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการเครือข่ายอุปทาน
Total

120
80
110
100
90
100
60
70
70
70
60
70
1000

รางวัลฯ
ระดับดีเด่น (400)
48
32
44
40
36
40
24
28
28
28
24
28
400

2) รางวัลคุณ ภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ รายหมวด พิจารณาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA 2562) ดังนี้
2.1) หมวดที่ขอรับรางวัลจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจาหมวด ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562
2.2) ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2558 และต้องมีคะแนนรวม 300 คะแนนขึ้นไป
2.3) คะแนนของหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหมวดที่ขอรับรางวัลต้องมี
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และหมวดอื่น ๆ ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 25 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
หมวด
1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
รวม

เกณฑ์การ
ให้คะแนน
120
80
110
100
90
100
60
70
70
70
60
70
1000

รางวัล
หมวด 1
60
20
27.5
25
22.5
25
18
17.5
17.5
21
15
17.5
300

รางวัล
หมวด 2
30
40
27.5
25
22.5
25
18
17.5
17.5
17.5
18
17.5
300

รางวัล
หมวด 3
30
20
55
25
22.5
25
15
21
17.5
17.5
15
17.5
300

รางวัล
หมวด 4
30
20
27.5
50
22.5
25
15
17.5
17.5
17.5
15
21
300

รางวัล
หมวด 5
30
20
27.5
25
45
25
15
17.5
21
17.5
15
17.5
300

รางวัล
หมวด 6
30
20
27.5
25
22.5
50
18
17.5
17.5
17.5
15
21
300

3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ดังนี้
3.1) หน่วยงานที่มีผลการตรวจประเมินระหว่าง 300 - 399 ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จะได้รับประกาศเกียรติบัตรรับรองสถานะการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน
3.2) ผลคะแนนรวมของทุกหมวด จะต้องมีคะแนนระหว่าง 400- 469 คะแนน ตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงจะได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า
3.3) ผลคะแนนรวมของทุกหมวด จะต้องมีคะแนนระหว่าง 470 - 500 คะแนน ตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 จึงจะได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล
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3. เงื่อนไขการสมัครและพิจารณารางวัล
1) ประเภทของหน่วยงานที่สมัคร
1.1) รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น และรายหมวด
(1) ต้องเป็ นส่ วนราชการระดั บกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด สถาบั นอุดมศึกษา
องค์ การมหาชน และหน่ วยงานของรั ฐประเภทอื่ น เช่ น องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หน่ วยงานอิ สระตาม
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น
(2) ต้องเป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ และไม่มีเรื่องเสื่ อมเสี ย
ปรากฏเป็นข่าวในสังคม
1.2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(1) ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ถูกกาหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ 1 พฤษภาคม
2561 ได้แก่ กรม จังหวัด และองค์การมหาชน
(2) กรณีหน่ วยงานภาครัฐที่ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ตามข้อ (1) มีความประสงค์สมัครขอรับ
รางวัลฯ ขอให้แสดงความจานงไปยังสานักงาน ก.พ.ร.
2) เงื่อนไขการสมัคร
2.1) กรณีส มัครรางวัล คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ รายหมวด สามารถเสนอขอรับ
รางวัลได้ไม่เกิน 3 หมวดในปีเดียวกัน
2.2) กรณี สมั ครรางวั ลคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ ระดั บดี เด่ น ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 หมวด
2.3) กรณีส มัค รทั้ง รางวัล คุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ ระดับ ดีเ ด่น และรางวัล ฯ
รายหมวดในปีเดียวกัน หากผลการพิจารณาผ่านระดับดีเด่น ในขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการพัฒนา
องค์การ จะไม่พิจารณารางวัลรายหมวดในปีนั้น เนื่องจากรางวัลระดับดีเด่นมีระดับคะแนนสูงที่สุด และครอบคลุม
การพิจารณาทั้ง 6 หมวด
2.4) กรณีหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนการประเมินในขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 รวมตั้งแต่ 400 คะแนน จะได้รับการตรวจรับรองฯ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
2.5) กรณีเป็นส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐ
ประเภทอื่น ที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2558 ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2562 สามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จั ดการภาครั ฐ รายหมวด ในหมวด "เดิม" ที่ "เคย" ได้รับรางวัล แล้ ว เพื่อขอรับการตรวจประเมินยืนยั น
มาตรฐานและความโดดเด่นของการดาเนินการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 และในกรณีที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ในปี พ.ศ. 2563 แล้ว
สามารถสมัครขอรับรางวัลฯ เพื่อการรับรองสถานการณ์เป็นหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ในระดับ
ที่สูงขึ้นได้
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2.6) การเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ต้องไม่เกิน
45 หน้า ในกรณีสมัครรางวัลฯ รายหมวด และไม่เกิน 55 หน้า ในกรณีสมัครรางวัลฯ ระดับดีเด่น ตามเกณฑ์
PMQA 2562 และส าหรั บ กรณี ส มั ค รรางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ 4.0 ต้ อ งไม่ เ กิ น 62 หน้ า
(หากเขียนเกินจะไม่พิจารณาในส่วนของหน้าที่เกิน)
2.7) รูปแบบรายงาน ให้ใช้ Font “TH SarabunPSK” Size 16 ตั้งค่าหน้ากระดาษแบบ
“ขอบบน-ซ้าย ห่าง 3.0 cm (1.18 inch) ล่าง-ขวา ห่าง 2.5 cm (0.98 inch)”
2.8) การจัดส่งรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การให้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word
และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

4. ขั้นตอนและประเด็นการพิจารณาให้รางวัล
การตรวจพิจารณารางวัลประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น
หน่ว ยงานภาครัฐ สามารถสมัค รขอรับรางวัล ได้โ ดยการกรอกแบบฟอร์ม การสมัครในระบบ
ออนไลน์ ที่เ ว็บ ไซต์สานัก งาน ก.พ.ร. (https://awards.opdc.go.th/awardsregister/) โดยมีเอกสาร
ประกอบการสมัคร ดังนี้
1) เอกสารการสมัครรางวัลฯ (ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอียดการสมัคร)
2) ลักษณะสาคัญขององค์การโดยสรุป 1-2 หน้า ตามเกณฑ์ PMQA 2562 / 1-3 หน้า ตามเกณฑ์
PMQA 4.0 (แบบฟอร์มที่ 2)
3) แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับ รางวัล ตามเกณฑ์ PMQA 2562 / แบบการประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3)
4) ตัวชี้วัดหมวด 7 ที่ครอบคลุมทั้ง 6 มิติ ตามเกณฑ์ PMQA 2562 /เกณฑ์ PMQA 4.0
(แบบฟอร์มที่ 4)
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กรณีสมัครรางวัลฯ ตามเกณฑ์ PMQA 2562
ประเด็ นการพิ จารณา ในขั้ นตอนที่ 1 จะพิ จารณาจากแบบประเมิ นความพร้ อมของส่ วนราชการตามเกณฑ์
PMQA 2562 และการนาเสนอตัวชี้วัด และผลการดาเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7 (ผลลัพธ์การดาเนินการ) ใน 6 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
- ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัดด้านการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
มิติที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัวชี้วัดด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มิติที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
- ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
- ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการทางาน
- ตัวชี้วัดด้านการทาให้บุคลากรมีความผูกพัน
- ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นาของส่วนราชการ
มิติที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
- ตัวชี้วัดด้านการนาองค์การ
- ตัวชี้วัดด้านการกากับดูแลองค์การ
- ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
- ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม
- ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน
มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
- ตัวชี้วัดด้านผลการดาเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน
- ตัวชี้วัดด้านการเติบโต
มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน
- ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
- ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินการของตัวชี้วัดทั้ง 6 มิติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยในการประเมิน
จะพิจารณาจาก 4 ประเด็น ได้แก่
1) ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (Level-Le)
2) แนวโน้มของผลการดาเนินการ (Trend-T) แสดงทิศทางของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ เปรียบเทียบกับผลการดาเนินการย้อนหลัง 3 ปี
3) ผลการดาเนินการเปรียบเทียบ (Comparison-C) แสดงผลลัพธ์เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม
4) ความครอบคลุมและความสาคัญของผลลัพธ์ (Linkage-Li) แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญทั้งหมดและแยกตามกลุ่มที่
จาแนกไว้

8

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

กรณีสมัครรางวัลฯ ตามเกณฑ์ PMQA 4.0
ประเด็นการพิจารณา ในขั้นตอนที่ 1 จะพิจารณาจากผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
(หมวด 1 – 6 ) และการนาเสนอตัวชี้วัด และผลการดาเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7 (ผลลัพธ์การดาเนินการ) ใน 6 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ผลลัพธ์ด้านการบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
- ตัววัดตามภารกิจหลัก*
- ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
- ตัววัดการดาเนินการด้านกฎหมาย
- ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*
- ตัววัดการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ
มิติที่ 2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัววัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*
- ตัววัดด้านความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*
- ตัววัดผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ
- ตัววัดผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
- ตัววัดด้านการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
มิติที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
- ตัววัดด้านจานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*
- ตัววัดด้านการเรียนรู้และผลการพัฒนา*
- ตัววัดด้านความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
- ตัววัดด้านบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
- ตัววัดด้านบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
มิติที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการการเป็นต้นแบบ
- จานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*
- จานวน Best practice*
- จานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
- การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
- จานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก
มิติที่ 5 ผลลัพธ์ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- การบรรลุผลของตัววัดร่วม*
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
- ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
มิติที่ 6 ผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
- การลดต้นทุน*
- จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
- ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*
- ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ
- นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินการของตัวชี้วัดทั้ง 6 มิติ เป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี โดยในการประเมินจะ
พิจารณาจาก 4 ประเด็น ได้แก่
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1) ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องตามที่กาหนดในแต่ละมิติ
2) ความครบถ้วนของตัววัดในมิติต่าง ๆ โดยในแต่ละหัวข้อให้นาเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว โดยเลือกจากกลุ่มตัววัดที่
กาหนดไว้กว้างๆ และต้องนาเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มที่แนะนา (ตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน*) มาอย่างน้อย 1 ตัว โดยในแต่ละ
กลุ่มตัววัดอาจมีตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว และไม่ควรนาเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้าในหัวข้ออื่น ๆ
3) ตัวชี้วัดต้องมีความท้าทายโดยพิจารณาจากการตั้งค่าเป้าหมายทีส่ ูงกว่าผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
4) ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนด

สานักงาน ก.พ.ร. พิจ ารณาผลลัพ ธ์การดาเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ส่ว นราชการทราบ
ผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 : การตรวจเอกสารรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 จัดทาบทสรุปผู้บริหารที่แสดงความโดดเด่น
ของหมวดที่เสนอขอรับ รางวัล /ความโดดเด่นของการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์
PMQA 2562/ ความโดดเด่ น ของการพั ฒ นาตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และความส าเร็จ ของการดาเนิ นการ
(แบบฟอร์มที่ 5) และรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) (แบบฟอร์มที่ 6) และ
อัพโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการ
และผลการดาเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ PMQA 2562 /เกณฑ์ PMQA 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย ซึ่ง
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ตามเกณฑ์ PMQA 2562 จะใช้แนวทางการประเมินใน 4
ประเด็น ได้แก่
1) แนวทาง (Approach-A) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้องสามารถนาไปใช้
ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
2) การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของการนาแนวทาง
ไปปฏิบัติในทุกส่วนราชการที่ควรนาไปใช้
3) การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ การวิเคราะห์
ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ และช่วยเสริมกระบวนการ
ทั่วทั้งองค์การ
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การนั้น ส่วนราชการต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการของ
องค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ รวมทั้งแสดงให้เห็นความโดดเด่นในการดาเนินการที่ชัดเจน โดยควรมีการอธิบายแนวคิดของ
การดาเนินการ ควรดาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องจนบังเกิดผล รวมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นผลสาเร็จของการดาเนินการ
ที่ชัดเจน และควรยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจน
องค์การอื่น ๆ ที่สนใจนาแนวทางที่ดีขององค์การไปประยุกต์ใช้ อี กทั้งยังต้องมีความถูกต้องและสะท้อนระบบจริงของ
องค์การ ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น และความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
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สาหรับการรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ควรอธิบายให้
ครบทุกประเด็นตามที่ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบที่ 1 และอธิบายให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ของการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย)
โดยควรอธิบายว่าหน่วยงานมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างไร พร้อมทั้ง เชื่อมโยงให้เห็นผลสาเร็จของการ
ดาเนินการที่ชัดเจน และควร “ยกตัวอย่างประกอบ” การอธิบายด้วย

คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตรวจประเมินรายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และประชุมสรุปผลการตรวจรายงานผลการดาเนินการ
พัฒ นาองค์ก ารร่ว มกับ คณะทางานตรวจประเมิน รางวัล ฯ ในพื้น ที่ และแจ้ง ผลการพิจ ารณา ผ่า นระบบ
ออนไลน์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ขั้นตอนที่ 3 : การตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน
คณะท างานตรวจประเมิ น รางวัล คุณ ภาพการบริ ห ารจัด การภาครัฐ ในพื้ น ที่ ตรวจพิ จ ารณารางวั ล
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อยื นยันผลการตรวจรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
และค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ตามเกณฑ์ฯ ดังนี้
1) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
 รางวัลฯ ระดับดีเด่น ส่วนราชการที่มีผลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) ในภาพรวมตั้งแต่ 400 คะแนน
 รางวัลฯ รายหมวด ส่วนราชการที่มีผ ลคะแนนการตรวจประเมินรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report) ในภาพรวมตั้งแต่ 300 คะแนน
2) เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
 รางวัลฯ กรณีหน่วยงานภาครัฐที่มีคะแนนการประเมินในขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) รวมตั้งแต่ 400 คะแนน
คณะท างานตรวจประเมิ น รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในพื้ น ที่ ประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ผล
การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อนนาเสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ พิจารณาตัดสินผลรางวัลฯ ต่อไป
ขั้น ตอนที่ 4 : การพิ จ ารณาตั ด สิ น รางวั ล ของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกั บการส่ งเสริ มการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดแี ละยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ
สานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจประเมินต่อ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดแี ละยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ เพื่อพิจารณาให้รางวัล
ทั้งนี้ มีรายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมินรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564
ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564
รายละเอียดขั้นตอนการตรวจประเมินรางวัล

พิจารณาผลลัพธ์การดาเนินการ และแจ้งผลฯ

หน่วยงานภาครัฐสมัครขอรับรางวัล
ผ่านระบบออนไลน์
ประกอบด้วย
1. เอกสารการสมัครรางวัลฯ
2. ลักษณะสาคัญองค์การโดยสรุป 1 หน้า(แบบฟอร์มที่ 2)
3. แบบประเมินความพร้อมขอรับรางวัลฯ/แบบประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (แบบฟอร์มที่ 3)
4. ตัวชี้วัดหมวด 7 (แบบฟอร์มที่ 4)

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1
จัดทา Application Report (แบบฟอร์มที่ 5-6)
และอัพโหลดไฟล์ในระบบออนไลน์

กลั่นกรองเอกสารรายงานฯ และแจ้งผลการพิจารณา
ในขั้นตอนที่ 2 Application Report

หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 2
ตรวจพิจารณารางวัล ณ พื้นที่ปฏิบตั ิงาน

อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ
พิจารณาตัดสินผลรางวัลฯ และประกาศผลฯ
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5. ปฏิทินการสมัครรางวัล
กิจกรรม
ชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ
ประจาปี พ.ศ. 2564
หน่ วยงานภาครัฐสมั ครรางวั ลออนไลน์ (ขั้นตอน
ที่ 1) พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
แบบฟอร์มที่ 1 เอกสารการสมัครรางวัลฯ
แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินความพร้อมใน
การสมัครขอรับรางวัล /แบบประเมินสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง
แบบฟอร์มที่ 4 ตั วชี้ วั ดหมวด 7 ผลลั พธ์
การดาเนินการ
สานั กงาน ก.พ.ร. แจ้ งผลการพิจารณาขั้นตอน
ที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานภาครัฐที่ผา่ นการพิจารณาขั้นตอนที่ 1
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 2) ผ่านระบบ
ออนไลน์ ประกอบด้วย
แบบฟอร์มที่ 5 บทสรุปผูบ้ ริหาร
แบบฟอร์มที่ 6 รายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์การ (Application Report)
(การจัดส่งรายงานผลการดาเนินการให้จัดส่ง
ข้อมูลในรูปแบบ word และ PDF ผ่านระบบ
ออนไลน์)
สานั กงาน ก.พ.ร. แจ้ งผลการพิจารณาขั้นตอน
ที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์
ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 3)
สาหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาขั้นตอนที่ 2
พิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564
ผ่านระบบออนไลน์
งานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564

รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 2562

รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0

21 ธันวาคม 2563

23 ธันวาคม 2563
ถึง
22 มกราคม 2564

23 ธันวาคม 2563
ถึง
29 มกราคม 2564

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ภายใน 31 มีนาคม 2564

ภายใน 9 เมษายน 2564

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2564
ภายในเดือนสิงหาคม 2564
ภายในเดือนกันยายน 2564

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
แบบฟอร์มที่ 1
เอกสารการสมัคร
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอียดการสมัคร)
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แบบฟอร์มที่ 1
เอกสารการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................................
2. ประเภทหน่วยงาน
 ส่วนราชการระดับกระทรวง
 ส่วนราชการระดับกรม
 ส่วนราชการระดับจังหวัด
 สถาบันอุดมศึกษา
 องค์การมหาชน
 หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น
3. ประเภทรางวัลที่สมัคร
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (300 คะแนน) จานวน ..... หมวด
(ไม่เกิน 3 หมวด)
 หมวด 1 ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
 หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
 หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม
4. ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล .........................................................................................
ตาแหน่ง ........................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................... โทรสาร.......................................... ........................
Email ...........................................................................................
5. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล .........................................................................................
โทรศัพท์ ...................................................................
Email ...........................................................................................
หมายเหตุ: แบบฟอร์มอาจปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของเว็บไซต์
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ภาคผนวก 2
แบบฟอร์มการสมัคร
(เกณฑ์ PMQA 2562)
ในการส่งแบบฟอร์มการสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์
ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/
(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ขั้นตอนที่ 1)
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม นามากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดย
อัพโหลดไฟล์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/
(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ขั้นตอนที่ 2)
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ขั้นตอนที่ 2)
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การเปลีย่ นแปลงความสามารถในการแข่งขัน:

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:

สมรรถนะหลักขององค์การ:
(เรื่องที่ส่วนราชการมีความรู้ ความชานาญ ความเชีย่ วชาญมาก
ที่สุด และสร้างความได้เปรียบให้กบั ส่วนราชการ)

ความต้องการ:

ความต้องการ:
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
(กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัตกิ ารและความสาเร็จของส่วนราชการ)

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ:
(ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งมอบทรัพยากร
ในการดาเนินการของส่วนราชการ
พันธมิตร หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่มีความร่วมมือใน
การดาเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นทางการ เพื่อ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน
ผู้ให้ความร่วมมือ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือกับส่วนราชการ ในการสนับสนุนการปฏิบัตกิ ารหรือ
กิจกรรมบางอย่าง หรือเป็นครั้งคราว โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่
สอดคล้องกัน มักไม่เป็นทางการ)
ผู้รับบริการ:
ความต้องการ:

ค่านิยม:
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร: (การกระท า ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ เจตคติ
อุดมการณ์ของสมาชิกในองค์การ รวมถึงพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติกัน
อย่างสม่าเสมอ เป็นบรรทัดฐานของกลุ่มที่คาดหวังหรือสนับสนุนให้
สมาชิ ก ปฏิ บั ติ ต ามและเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ อ งค์ ก ารหนึ่ ง แตกต่ า งจาก
องค์การอื่นๆ)
งบประมาณ:
รายได้:
จานวนบุคลากร:
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ:
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ:

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบตั ิการ บุคลากร สังคม)

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน:
(ภาวะ หรือสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในขณะนั้น
รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการ
ตัดสินใจในการแข่งขันและวางกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมของ
ผู้บริหารองค์การ)

1. ภารกิจ/บริการหลัก:
คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ

พันธกิจ:
วิสัยทัศน์:

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
(โดยสรุป 1 - 2 หน้า)

แบบฟอร์มที่ 3
แบบประเมินความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล
เกณฑ์การประเมินตนเอง
ระดับ 0 - •ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
ระดับ 1 A • เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบแต่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ น้อยมาก
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเพียงแค่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพื้นที่หรือ
หน่วยงาน
ระดับ 2 A • เริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ใน
ขั้นเริ่มต้น
L • เริ่มมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญ
ระดับ 3 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเกือบครบถ้วนทุกประเด็นต่างๆ
D • มีการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่า อาจแตกต่างกันในบางพื้นที่ หรือบาง
หน่วยงาน
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มใช้ผลการเรียนรู้
ในระดับองค์กรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญ
I • เริ่มมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์การตามที่ระบุไว้ใน
เกณฑ์หมวดอื่น ๆ
ระดับ 4 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกประเด็นคาถามแต่ยังไม่ปรากฏประสิทธิผล
อย่างชัดเจน
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่างที่สาคัญ
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และมีการใช้การเรียนรู้
ในระดับองค์การ และการแบ่งปันความรู้ในระดับองค์การส่งผลต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
I • มีแนวทางทีบ่ ูรณาการกับความต้องการขององค์การ ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่น ๆ
ระดับ 5 A • มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นคาถาม
D • มีการนาแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีจุดอ่อนหรือความแตกต่าง
ที่สาคัญในพื้นที่หรือหน่วยงานใด ๆ
L • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง มีการวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและการสร้างนวัตกรรม
I • มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการขององค์การเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์หัวข้ออื่นๆ
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หมายเหตุ:

ความเป็นระบบ หมายถึง แนวทาง/กระบวนการมีการระบุระยะเวลา ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ
และระบบการติดตามประเมินผลแนวทาง/กระบวนการอย่างชัดเจน
ประสิทธิผล หมายถึง ระดับความสามารถที่กระบวนการสามารถตอบสนองจุดประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกาหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดาเนินการ
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญต่อการปรับปรุงบริการ กระบวนการ
และการปฏิบัติการขององค์การ รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สอดคล้อง หมายถึง ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของระบบต่าง ๆ ในหน่วยงาน
(แผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจด้านทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์
การวิเคราะห์ และการเรียนรู้) เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
บูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันของ (แผน กระบวนการ ข้อมูลและ
สารสนเทศ การตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์)
เพื่อ สนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญ
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4

หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 การนา
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม
องค์การโดย
1 วิสัยทัศน์และค่านิยม
ผู้บริหารของ
- ผู้บริหารของส่วนราชมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ส่วนราชการ
กาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการดาเนินการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
โดยผ่านระบบการนาองค์การไปยังบุคลากรใน
ส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง
กันที่สาคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของ
ส่วนราชการ
2 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
- การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตาม
หลักนิติธรรมความโปร่งใส และความมีจริยธรรม
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างสภาพแวดล้อม
ในองค์การเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมี
จริยธรรม
ข. การสื่อสาร
3 การสื่อสาร
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการสื่อสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ พันธมิตร
และกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทุกกลุ่ม
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการกระตุ้นให้เกิดการ
สื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะ
สองทิศทาง รวมทัง้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่สาคัญอย่างมี
ประสิทธิผล
- ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสาคัญในการ
สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย

20

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

5

Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4

5

เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ของการดาเนินการที่ดี
และให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ
4 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งความสาเร็จ
- ผู้บริหารของส่วนราชการมีการกาหนดทิศทาง
และสร้างสภาพแวดล้อมของส่วนราชการที่มุ่งเน้นการ
ดาเนินการสู่ความสาเร็จทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
- ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ
การปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
• สร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรให้คานึงถึง
ผู้รับบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคงเส้นคงวา
• สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความคล่องตัว
ขององค์การ และโอกาสคุ้มเสี่ยง
• การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับ
องค์การ และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของ
ส่วนราชการ
5 การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารของส่วนราชการกาหนดแนวทางการ
กลไกในการทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้
ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และ
ส่งเสริมนวัตกรรม
- ในการกาหนดความคาดหวังต่อผลการดาเนินการ
ผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณาถึงการสร้าง
ความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
- การสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ ผู้บริหาร และบุคลากร ต่อการ
ดาเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี
ขององค์การ
Average
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1.2 การกากับ ก. การกากับดูแลองค์การ
ดูแลองค์การและ 6 ระบบการกากับดูแลองค์การ
การสร้าง
- ส่วนราชการดาเนินการในการทบทวนและทาให้
คุณูปการต่อ
ประสบความสาเร็จในระบบการกากับที่สาคัญ ต่อไปนี้
สังคม
• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
• การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• ความรับผิดชอบต่อการนาองค์การของผู้บริหาร
• ความรับผิดชอบต่อการวางแผนยุทธศาสตร์
7 การประเมินผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการมีการประเมินผลการดาเนินการของ
ผู้บริหารส่วนราชการรวมทั้งระบบกากับดูแลองค์การ
- ผู้บริหารส่วนราชการและระบบกากับดูแลองค์การ
ใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการข้างต้นไปพัฒนา
ต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนาองค์การ
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
และอย่างมีจริยธรรม
8 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
- ส่วนราชการดาเนินการในกรณีที่การบริการและ
การปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม
ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวล
ของสาธารณะที่มีต่อการบริการและการปฏิบัติงาน
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวล
และผลกระทบเหล่านี้ รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล
- ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และ
เป้าประสงค์ที่สาคัญเพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดหรือดีกว่า
- ส่วนราชการได้มีการกาหนดกระบวนการ
ตัววัดและเป้าประสงค์ที่สาคัญเพื่อดาเนินการ
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เรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการ
ปฏิบัติงานของตน
9 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ส่วนราชการดาเนินการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ
ว่าการปฏิบัติการทุกด้านของส่วนราชการมีการ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
- ส่วนราชการมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชีว้ ัด
ที่สาคัญ ในการส่งเสริมและกากับดูแลให้มี การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้าง
การกากับดูแลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
- ส่วนราชการมีวิธีการกากับดูแลและดาเนินการ
ในกรณีที่มีการกระทาที่ขัดต่อหลักจริยธรรม
ค. การสร้างคุณูปการต่อสังคม
10 ความผาสุกของสังคม
- ส่วนราชการคานึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุข
ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และการ
ปฏิบัติการประจาวัน รวมถึงได้มีส่วนในการสร้าง
ความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ
11 การสนับสนุนชุมชน
- ส่วนราชการมีการพิจารณาถึงประโยชน์สุขและ
ผลประโยชน์ต่อการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ โดย
อาจจะกาหนดกิจกรรมในยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติ
งานขององค์การ
- ส่วนราชการมีการกาหนดชุมชนที่สาคัญของส่วน
ราชการ และมีการกาหนดกิจกรรมที่ส่วนราชการเข้าไป
มีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง
ต่อชุมชน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของ
สมรรถนะหลักของส่วนราชการ
- ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการดังกล่าว
Average
Average Category 1
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 การจัดทา ก. กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และ 1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
- ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์
มีการกาหนดขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์ และกาหนดผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญ
- มีกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว และมีวิธีการในการทาให้กระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ
กรอบเวลาดังกล่าว
- กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ได้คานึงถึง
ความต้องการของส่วนราชการในด้านความ
คล่องตัว ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ การสร้าง
โอกาสในการเปลี่ยนแปลง และการจัดลาดับ
ความสาคัญของประเด็นในการริเริ่มเปลี่ยนแปลง
2 นวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่สร้าง
สภาพแวดล้อมในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม
และมีการบูรณาการนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการในการกาหนดโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร์
- มีโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญของส่วนราชการ
3 การวิเคราะห์และกาหนดยุทธศาสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบสาคัญต่อไปนี้
• ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
• ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความสาเร็จในอนาคต
• จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ
• ความสามารถของส่วนราชการในการนาแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
• ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ
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ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจเรื่อง
ระบบงานที่สาคัญ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการตัดสินใจว่า
กระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้ส่งมอบพันธมิตร
และเครือข่ายความร่วมมือ การตัดสินใจเหล่านี้ได้
คานึงถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มี
ศักยภาพ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการกาหนดสมรรถนะ
หลักในอนาคตของส่วนราชการ
ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- ส่วนราชการมีการกาหนดวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ มีการระบุกรอบเวลา
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และมีการกาหนด
เป้าประสงค์ที่สาคัญที่สุดของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้น
- ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ในด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ
และกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
และได้วางแผนการปฏิบัติการไว้
6 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
สามารถตอบประเด็นต่อไปนี้
• ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
• ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใน
ผลผลิตและบริการ
• การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ
ส่วนราชการ และโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม่
• สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทาย
ในระยะสั้นและระยะยาว
• สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
Average
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ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติ
7 การจัดทาแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว
และแผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
8 การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการไปยังบุคลากร
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือ
ที่สาคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ
- ส่วนราชการมีวิธีการเพื่อทาให้มั่นใจว่าผลการ
ดาเนินการที่สาคัญตามแผนปฏิบัติการ
จะประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
9 การจัดสรรทรัพยากร
- ส่วนราชการมีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
ทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ
มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบ
ความสาเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้าน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวเพื่อทาให้เกิดความ
มั่นใจถึงความสาเร็จของส่วนราชการ
10 แผนกลยุทธ์ด้านบุคคลกรที่ทาให้ยุทธศาสตร์
เป็นไปได้
- แผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่สนับสนุนการบรรลุ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว
- แผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้คานึงถึงผลกระทบ
ต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับความต้องการด้าน ขีดความสามารถและ
อัตรากาลังบุคลากร
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11

ตัววัดผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการกาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการที่ใช้ติดตามความสาเร็จและประสิทธิผล
ของแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีวิธีการเพื่อทาให้มั่นใจว่าระบบ
การวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมให้
ส่วนราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน
12 การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการได้คาดการณ์ผลการดาเนินการตาม
กรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของส่วนราชการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการที่สาคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ก (11)
- ส่วนราชการมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินการ
ที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้
กับผลที่คาดการณ์ของคู่แข่ง/คู่เทียบของส่วน
ราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินหากพบว่าผลการ
ดาเนินการมีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/คู่เทียบ หรือกับส่วนราชการในระดับที่
เทียบเคียงกันได้
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
13 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
- ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน
ส่วนราชการ
มีวิธีการปรับแผนและนาแผนปฏิบัติการใหม่
ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
Average
Average Category 2
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หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ความ
ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาดหวังของ
1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
ผู้รับบริการและ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วน
และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เสีย
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้
วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันระหว่าง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น
- วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วง
ของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับ
และข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างทันท่วงที และสามารถนาข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
บริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต
- ส่วนราชการมีวิธีการรับฟัง และค้นหาสารสนเทศ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อได้
- ส่วนราชการมีวิธีการในการค้นหาสารสนเทศของ
คู่แข่ง/คู่เทียบในเรื่องเกี่ยวกับผลผลิต การบริการ
และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ต่อได้
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ข. การจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และ ผลผลิตการบริการ
3 การจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจาแนกกลุ่มผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลผลิต
และการบริการเพื่อจาแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- ส่วนราชการมีวิธีการนาผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคตประกอบการพิจารณา
และมีวิธีการกาหนดว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายใดจะได้รับความสาคัญ
และมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีขึ้น
โดยรวม
4 ผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการกาหนดความต้องการ
ผลผลิตและการบริการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดและปรับผลผลิตและ
การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้
เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญ
ขององค์การ)
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและ
การบริการเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อดึงดูด
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่
รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
Average
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ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5 การจัดการความสัมพันธ์
- ส่วนราชการมีวิธีการสื่อสาร สร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อ
• ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่
และเพิ่มกลุ่มผู้รับบริการ
• จัดการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส่วน
ราชการ
• รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตอบสนองความต้องการ และทาให้
เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
ของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เพิ่มความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ประโยชน์จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ส่วนราชการ
6 การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
การบริการ และการสนับสนุนจากส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีรูปแบบและกลไกการสื่อสารที่
สนับสนุนในแต่ละกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รูปแบบและกลไกเหล่านี้มีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการระบุข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และมั่นใจได้ว่าข้อกาหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การจัดการกับข้อร้องเรียน
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทาให้มั่นใจ
ว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและ
มีประสิทธิผล
- การจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการสามารถ
เรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลับคืนมา และสร้างเสริมความพึงพอใจ
และการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8 ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน
- ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึง
พอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่ม
- ส่วนราชการมีวิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าการประเมิน
ดังกล่าวนามาสู่สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองให้เหนือความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง
หรือคู่เทียบ
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาสารสนเทศด้านความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อส่วนราชการเปรียบเทียบกับระดับความพึง
พอใจของส่วนราชการอื่นที่มีต่อผลผลิตหรือการ
บริการที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียง
ของลักษณะงานประเภทอื่น
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Category/Item No.
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Score
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5

Score
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5

ค. การใช้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
10 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงข้อมูล
และสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการดาเนินงาน
Average
Average Category 3
Category/Item No.

Question

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การ ก. การวัดผลการดาเนินการ
วิเคราะห์ และ 1 ตัววัดผลการดาเนินการ
การปรับปรุงผล
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้
การดาเนินการ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการ
ของส่วนราชการ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการ
ประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมของส่วน
ราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- ส่วนราชการมีตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามตัววัด
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับส่วน
ราชการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง
นวัตกรรม
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2

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่า
ได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สาคัญ
อย่างมีประสิทธิผล และอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
แท้จริง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม
3 ความคล่องตัวของการวัดผล
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการวัดผลการดาเนิ นการสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่
ไม่ได้คาดถึงทั้งภายในหรือภายนอกส่วนราชการ
และสามารถเตรียมข้อมูลได้อย่างทันกาล
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
4 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการมีวิธีการทบทวนผลการดาเนินการ
และขีดความสามารถของส่วนราชการ และมีการใช้
ตัววัดผลการดาเนินการที่สาคัญของส่วนราชการใน
การทบทวน
- ส่วนราชการมีการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการ
ทบทวน และทาให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผล
การทบทวนในการประเมินผลสาเร็จของส่วน
ราชการในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การ
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผล
การทบทวนในการประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความต้องการและความท้าทายใน
สภาพแวดล้อมที่ส่วนราชการดาเนินงานอยู่
- คณะกรรมการกากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการใน
การทบทวนผลการดาเนินการของส่วนราชการและ
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
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Category/Item No.

Question

Score
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ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
5 ผลการดาเนินการในอนาคต
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการ
ดาเนินการ (ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และ
ทบทวนผลการดาเนินการ) และข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/แข่งขันที่สาคัญเพื่อคาดการณ์
ผลการดาเนินการในอนาคต
- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์
ผลการดาเนินการในอนาคตกับการคาดการณ์ผล
การดาเนินการของแผนปฏิบัติการที่สาคัญ
(ตามที่ดาเนินการในหมวด 2 เรื่องการคาดการณ์
ผลการดาเนินการ) ส่วนราชการมีวิธีการในการ
ปรับแก้ความแตกต่างและลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
6 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการ
ดาเนินการ
(ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และทบทวนผลการ
ดาเนินการ) ไปใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่
ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนาไปเป็นโอกาสใน
การสร้างนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดลาดับความสาคัญ
และโอกาสดังกล่าว เพื่อให้คณะทางานหรือกลุ่ม
งานและระดับปฏิบัติการนาไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วน
ราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดลาดับความสาคัญ
และโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องของส่วนราชการ เพื่อทาให้มั่นใจว่ามี
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ
ส่วนราชการ
Average
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Question

Score
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4.2 การจัดการ ก. ข้อมูล และสารสนเทศ
สารสนเทศ และ 7 คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
การจัดการ
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูล
ความรู้
สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นยา ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ทันกาล (ข้อมูลมีคุณภาพ)
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและสารสนเทศอื่น ๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความแม่นยา
ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้และแพร่หลาย
8 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้ข้อมูลและ
สารสนเทศที่จาเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วย
รูปแบบที่ใช้งานง่ายสาหรับบุคลากร เครือข่าย
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีในการประเมิน/ตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการ มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานง่าย
ข. ความรู้ของส่วนราชการ
9 การจัดการความรู้
- ส่วนราชการมีวิธีการในการ
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
• ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วน
ราชการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เครือข่าย ผู้ส่งมอบพันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ
• แบ่งปันและนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไป
ดาเนินการ
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
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10

วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วย
ปฏิบัติการที่มีผลการดาเนินการที่ดี
- ส่วนราชการมีวิธีการในการแลกเปลี่ยนและนาวิธี
ปฏิบัติที่ดีเยี่ยมไปสู่การปฏิบัติจริงในทุกๆ
หน่วยงานทั่วทั้งองค์การ
11 การเรียนรู้ระดับองค์การ
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากร
ต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
Average
Average Category 4
Category/Item No.

Question

หมวด 5 บุคลากร
5.1
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
สภาพแวดล้อม 1 ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ด้านบุคลากร
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร
รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และกาลังคนที่
ส่วนราชการจาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ
2 บุคลากรใหม่
- ส่วนราชการมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และ
พิจารณาความพร้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหม่
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่
สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง
วัฒนธรรม และความคิดของบุคลากรที่ส่วน
ราชการจ้างและของชุมชนของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าบุคลากรใหม่มีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ
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การทางานให้บรรลุผล
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดโครงสร้างและบริหาร
บุคลากรเพื่อให้
• งานของส่วนราชการบรรลุผลสาเร็จ
• ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักของ
ส่วนราชการ
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจ
• มีผลการดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย
4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
- ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากาลังที่กาลังจะเกิดขึ้น ความต้องการ
เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา
- ส่วนราชการมีวิธีการในการบริหารจัดการ
• การบริหารอัตรากาลัง ความต้องการของ
บุคลากรและความจาเป็นของส่วนราชการ เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถดาเนินการตามภารกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง
• การบริหารจัดการ และเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับการเติบโตของบุคลากรในทุกช่วงเวลา
• การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการทั้งเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ และระบบงาน
ในกรณีจาเป็น
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร
5 สภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่วนราชการดาเนินการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในการทางานในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพและ
ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ทางานของ
บุคลากรรวมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น
- มีการกาหนดตัววัดและเป้าประสงค์สาหรับ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานของบุคลากร และ
เป้าหมายในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวแต่ละเรื่อง
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นโยบายและสวัสดิการ
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดให้มีการบริการ
สวัสดิการและนโยบายเพื่อสนับสนุนบุคลากร
ส่วนราชการได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสม
ตามความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรตาม
ประเภทและส่วนงาน รวมทั้งมีการจัดสิทธิ
ประโยชน์ที่สาคัญให้บุคลากร
Average
5.2 ความผูกพัน ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
ของบุคลากร
7 องค์ประกอบของความผูกพัน
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดองค์ประกอบสาคัญ
ที่ส่งผลต่อความผูกพัน โดยมีวิธีการที่แตกต่างกัน
ตามประเภทและส่วนงานของบุคลากร
8 การประเมินความผูกพัน
- ส่วนราชการประเมินความผูกพันของบุคลากร
มีวิธีการและตัววัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร โดยวิธีการและตัววัดเหล่านี้
มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทและส่วนงาน
ของบุคลากร
- ส่วนราชการใช้ตัวชีว้ ัดอื่น ๆ เช่น การรักษาให้
บุคลากรอยู่กับส่วนราชการ การขาดงาน การร้อง
ทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อประเมิน
และปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร
9 ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการนาผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สาคัญ
ของส่วนราชการ เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
ทั้งความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ของ
ส่วนราชการ
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ข. วัฒนธรรมส่วนราชการ
10 การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
- ส่วนราชการมีวิธีการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิด
การสื่อสารที่เปิดกว้าง การทางานที่ให้ผลการ
ดาเนินการที่ดี และความร่วมมือของบุคลากร
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมการทางาน
ที่ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด
วัฒนธรรม และมุมมองของบุคลากร
ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
และผู้บริหาร
11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดี
และสร้างความร่วมมือของบุคลากร
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล
การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจ
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุผล
สาเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ
12 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความ
ต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร หัวหน้างาน และผู้บริหาร
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของส่วนราชการ
ดาเนินการเรื่องต่อไปนี้
• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และการบรรลุผล
สาเร็จของแผนปฏิบัติการของส่วนราชการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
• สนับสนุนการปรับปรุงผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการและการสร้างนวัตกรรม
• สนับสนุนให้เกิดจริยธรรม และการดาเนินการ
อย่างมีจริยธรรม
• ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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• ทาให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จาก
บุคลากรที่กาลังจะลาออกหรือเกษียณอายุ
• ทาให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้
และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน
13 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
- ส่วนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
รวมถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาที่มี
ความเชื่อมโยงกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากร
และความสาเร็จของส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการนาความเชื่อมโยง
ดังกล่าวมาสู่การกาหนดโอกาสการพัฒนาทั้งด้าน
ความผูกพันบของบุคลากร และระบบการเรียน
และการพัฒนา
14 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของบุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ
อย่างมีประสิทธิผล
- ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนการสืบทอด
ตาแหน่งของหัวหน้างาน และผู้บริหาร
อย่างมีประสิทธิผล
Average
Average Category 5
Category/Item No.

Question

หมวด 6 การปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการ ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ทางาน
1 ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ
และกระบวนการ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการวัด และประเมินผล
ข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิต การบริการ
และกระบวนการทางาน
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แนวคิดในการออกแบบ
- ส่วนราชการมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ
และกระบวนการทางานเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด
- ส่วนราชการมีวิธีการนาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้
ของส่วนราชการ ความเป็นเลิศด้านผลผลิตและ
การบริการ คุณค่าในสายตาของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ความเสี่ยง
และความคล่องตัวที่อาจจาเป็นมาพิจารณา
ในผลผลิต การบริการ และกระบวนการเหล่านี้
3 ข้อกาหนดของผลผลิต การบริการ
และกระบวนการทางาน
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญ
ของผลผลิตและการบริการ
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญ
ของกระบวนการทางาน
- มีการกาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญของ
ส่วนราชการ รวมระบุข้อกาหนดที่สาคัญของ
กระบวนการ
ข. การจัดการกระบวนการ
4 การนากระบวนการไปปฏิบัติ
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวัน
ของกระบวนการจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
- มีตัววัด หรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญ
และตัววัดในกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการ
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางาน
- ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการดาเนินการและ
คุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ
5 กระบวนการสนับสนุน
- ส่วนราชการมีวิธีการกาหนดกระบวนการ
สนับสนุนที่สาคัญ
- ส่วนราชการมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวัน
ของกระบวนการจะเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการ
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การปรับปรุงผลผลิต การบริการ
และกระบวนการ
- ส่วนราชการมีวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางาน
เพื่อปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการ
ดาเนินการ และลดความผิดพลาด การทางานซ้า
และความสูญเสียของกระบวนการ
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน
7 การจัดการเครือข่ายอุปทาน
- ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการเครือข่าย
อุปทาน ทั้งเรื่องของการคัดลือกผู้ส่งมอบที่ดี
เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนและยกระดับ
ผลการดาเนินการของส่วนราชการ และความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่วนราชการมีวิธีการในการวัดและประเมินผล
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบ
เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง
- ส่วนราชการมีวิธีการในการดาเนินการกับ
ผู้ส่งมอบที่มีผลการดาเนินการที่ไม่ดี
ง. การจัดการนวัตกรรม
8 การจัดการนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการพิจารณาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร์
- ส่วนราชการมีวิธีการจัดการทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการดาเนินการ
สนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
- ส่วนราชการมีวิธีการติดตามผลของโครงการ
และพิจารณาปรับในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสียหายและนาทรัพยากรไปสนับสนุน
โครงการอื่นที่มีลาดับความสาคัญเหนือกว่า
Average
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6.2 ประสิทธิผล ก. การควบคุมต้นทุน
การปฏิบัติการ 9 การควบคุมต้นทุน
- ส่วนราชการมีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ ส่วนราชการนาเรื่องของรอบเวลา ผลิต
ภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อื่น ๆ มาพิจารณาในการควบคุมต้นทุนกระบวนการ
ทางานต่าง ๆ
- ส่วนราชการมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความ
ผิดพลาดของการให้บริการ และการทางานซ้า รวมทั้ง
การลดต้นทุน การประกันความเสียหาย หรือการ
สูญเสียผลิตภาพของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด
- ส่วนราชการมีวิธีการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมิน
กระบวนการหรือผลการดาเนินการ
- ส่วนราชการมีวิธีการสร้างความสมดุลระหว่างความ
จาเป็นในการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. การจัดการความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ
10 การจัดการความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ
- ส่วนราชการมีวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ สินทรัพย์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงระบบปฏิบัติการของ
ส่วนราชการ ทั้งด้านความถูกต้อง แม่นยา ปลอดภัย
และเป็นความลับ รวมไปถึงการกาหนดการเข้าถึง
ข้อมูลทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเรื่องความปลอดภัย
และความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้
• การกระตุ้นให้ตระหนักรู้ถึงภัยคุกคาม
และไม่มั่นคงด้านข้อมูล และสินทรัพย์ รวมไปถึงภัย
โจมตีทางไซเบอร์
• ทาให้มั่นใจว่าบุคลากร ผู้รับบริการ พันธมิตร และ
ผู้ส่งมอบเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์
ที่สาคัญ
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Category/Item No.

Question

Score
0 1 2 3 4

รวมไปถึงภัยโจมตีทางไซเบอร์
• การกาหนด และลาดับความสาคัญในการ
ป้องกัน ระวังภัยต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบปฏิบัติการ
• การป้องกันระบบดังกล่าวจากเหตุการณ์โจมตี
ทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์โจมตีทางไซ
เบอร์ที่ตรวจพบ รวมไปถึงการตอบสนองและกู้คืน
จากเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์
11 ความปลอดภัย
- ส่วนราชการมีวิธีการทาให้สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติการมีความปลอดภัย
- ระบบความปลอดภัยของส่วนราชการได้คานึงถึงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตุ
ของความล้มเหลว และการทาให้คืนสู่สภาพเดิม
12 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- ส่วนราชการมีวิธีการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า
มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
โดยระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉินดังกล่าวได้คานึงถึงการป้องกัน
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการและการทาให้คืน
สู่สภาพเดิม
Average
Average Category 6
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แบบฟอร์มที่ 4
ตัวชี้วัดหมวด 7
ข้อมูลย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 ปี**
Category/Item No.
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ (ระบุตัวชี้วัดในแต่ละมิติได้ไม่เกิน 15 ตัวชี้วัด)
7.1 ผลลัพธ์ด้าน
1 ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการ
ประสิทธิผลและ
บริการตามพันธกิจหลักของส่วน
การบรรลุพันธกิจ
ราชการ
1.1 - ชื่อตัวชี้วัด
… -…
2 ตัวชี้วัดด้านการนายุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ
2.1 - ชื่อตัวชี้วัด
… -…
7.2 ผลลัพธ์ด้าน
3 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนเสีย
3.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
4 ตัวชี้วัดด้านการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
4.1 ชื่อตัวชี้วัด
…
-…
7.3 ผลลัพธ์ด้าน
5 ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถ
บุคลากร
และอัตรากาลังบุคลากร
5.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
6 ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการ
ทางาน
6.1 ชื่อตัวชี้วัด
… -…
7 ตัวชี้วัดด้านการทาให้บุคลากร
มีความผูกพัน
7.1 ชื่อตัวชี้วัด
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Category/Item

7.4 ผลลัพธ์ด้าน
การนาองค์การ
และการกากับดูแล

No.

ชื่อตัวชี้วัด

8

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
และการพัฒนาผู้นาของส่วน
ราชการ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการนาองค์การ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการกากับดูแล
องค์การ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส
และจริยธรรม
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน
ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านผลการดาเนินการ
ด้านงบประมาณ และการเงิน
- ชื่อตัวชี้วัด
-…
ตัวชี้วัดด้านการเติบโต
- ชื่อตัวชี้วัด

8.1
…
9
9.1
…
10
10.1
…
11
11.1
…
12

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ
การเงิน และการ
เติบโต
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12.1
…
13
13.1
…
14
14.1
…
15
15.1

ข้อมูลย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 ปี**
เป้าหมาย
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....
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Category/Item

No.

7.6 ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของ
กระบวนการและ
การจัดการ
เครือข่ายอุปทาน

16

ชื่อตัวชี้วัด

ข้อมูลย้อนหลัง
อย่างน้อย 3 ปี**
เป้าหมาย
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
16.1 ชื่อตัวชี้วัด
…
-…
17
ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน
17.1 ชื่อตัวชี้วัด
…
-…
18
ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่าย
อุปทาน
18.1 ชื่อตัวชี้วัด
…
-…
หมายเหตุ : *เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายของตัวชี้วัดผลลัพธ์ ณ ปีที่รายงานล่าสุด
**ข้อมูลย้อนหลังอนุโลมให้เป็นราย 6 เดือนได้ หากมีการเก็บข้อมูลไม่ถึง 3 ปี
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แบบฟอร์มที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการ
ดาเนินการในหมวดที่ขอรับสมัคร กรณีสมัครรางวัลระดับดีเด่น ให้สรุปจากทุกหมวด
1. แนะนาหน่วยงานในภาพรวม
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. การดาเนินการพัฒนาองค์การที่หน่วยงานเห็นว่ามีความโดดเด่น ของหมวดที่สมัครขอรับรางวัล กรณีสมัคร
รางวัลระดับดีเด่น ให้สรุปจากทุกหมวด
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .......................................
......................................................................................................................................................................
3. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มที่ 6
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)

โครงสร้างของรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์การ ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่มีคะแนน)
ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 – 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน รวมทุกหมวดประมาณ 15 หน้า
(ยกเว้นหมวดที่สมัครรางวัลฯ)
ส่วนที่ 2 – 2 การดาเนินการที่โดดเด่นรายหมวดประมาณ 15 หน้า
(เฉพาะหมวดทีส่ มัครรางวัลฯ)

ส่วนที่ 3

ผลลัพธ์การดาเนินการ : ประมาณ 5 หน้า
* รวมทั้งหมด กรณีสมัครฯ 1 หมวด ไม่เกิน 45 หน้า *

โครงสร้างของรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
กรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น
ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์การ ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่มีคะแนน)
ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 – 3

ส่วนที่ 3

การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวมทุกหมวด (หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า

ผลลัพธ์การดาเนินการ : ประมาณ 5 หน้า
* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 55 หน้า *
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ส่วนที่ 1 ลักษณะสาคัญขององค์การ
คาอธิบายการตอบคาถาม
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
 ส่ ว นราชการในที่ นี้ หมายถึง “หน่ วยงาน” ที่ ดาเนิ นการพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
 การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ
 การตอบคาถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คาถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการ
มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคาถามในข้อนี้”
 การตอบคาถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สาคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
คาถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม
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ลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์ การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งสาคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดาเนินงาน
และความท้าทายสาคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่
กรุณาตอบคาถามดังต่อไปนี้
1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะสาคัญของส่วนราชการคืออะไร
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการดาเนินงานของส่ วนราชการและความสัมพันธ์ที่ สาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้ส่วนเสียส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง
- ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการคืออะไร
- กลไก/วิธีการทีส่ ่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
(2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ
- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
- คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร
- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกีย่ วข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร
- มีการจาแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง
- อะไรคือข้อกาหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ
- องค์ประกอบสาคัญที่ ทาให้ บุคลากรเหล่านี้มี ส่วนร่วมในการทางานเพื่อ บรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร
- ในการทางานจาเป็นต้องมีข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ
ส่วนราชการอะไรบ้าง
(4) สินทรัพย์
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
- ส่วนราชการดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สาคัญ
อะไรบ้าง
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ
- โครงสร้างและระบบการกากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ
ส่วนราชการที่กากับมีลักษณะเช่นใด (*)
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่ มีให้ และ
ต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานตอกัน
- ส่ วนราชการหรื อองค์ การที่ เกี่ ยวข้ องกั นในการให้ บริ การหรื อ ส่ งมอบงานต่ อกั นที่ ส าคั ญมี
หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องดั ง กล่ า วมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ บทบาทอะไรในการสร้ า งนวั ต กรรมให้ แ ก่
ส่วนราชการ (*)
- กลไกที่สาคัญในการสื่อสาร และข้อกาหนดสาคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ สาคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการตอบคาถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็น เช่นใด
ประเภทการแข่งขันและจานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็น การแข่ งขัน คืออะไร และผลการดาเนินการปัจจุบันของส่ ว นราชการในประเด็ น
ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สาหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)

52

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ส าหรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บ และเชิ ง แข่ ง ขั น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น มี
อะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ
นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
- องค์ประกอบสาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน
การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง
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ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด)
ให้อธิบายการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในหมวด
ที่ไม่ได้เสนอขอรับรางวัล โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงานมีการรักษาระบบและพัฒนาการดาเนินการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริห ารจัดการภาครั ฐได้เป็น อย่างดี ในแต่ล ะหมวดให้ครอบคลุมทุกรหัส โดยแสดงให้เห็นว่ามี
แนวโน้มของการดาเนินการที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า
เนื้อหาประกอบด้วย
 กลไกในการรักษาระบบและการพัฒนาการดาเนินการตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้
เห็นว่าการดาเนินการมีโครงสร้างการทางานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นระบบ
 การปรับปรุงคุณภาพการดาเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI เพื่อแสดงให้เห็นว่าใน
การดาเนิน การนั้ นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยมีการ
ทบทวนผลการดาเนินการเพื่อนาไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
 การเชื่ อ มโยงระหว่ า งหมวดกระบวนการและผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ โดยยก ตั ว อย่ า ง
ผลการดาเนินการและผลลัพธ์ที่สาคัญ
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ส่วนที่ 2 - 2 การดาเนินการที่โดดเด่นรายหมวด
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด)
ให้อธิบายผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่แสดงถึงความโดดเด่นในหมวด
ที่ยื่นสมัครรางวัล (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562) เขียนอธิบายประมาณ 15 หน้า
ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ
แนวทางการเขียน
 การแบ่งหัวข้อการเขียน ให้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดที่สมัครรางวัล (ระดับ ก. ข. ค.)
เช่น หมวด 1 หัว ข้อ 1.1 การนาองค์การโดยผู้บริห ารของส่ว นราชการ จะอธิบายการดาเนิ นงานในเรื่อง
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม ข. การสื่อสาร ค.พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์กร เป็นต้น
 การอธิบายผลการดาเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการดาเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิ บายและ
แสดงผลการดาเนินการ
 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการดาเนินการ ซึ่งอาจนาเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น
 การเชื่อมโยงระหว่างหมวดที่สมัครรางวัล กับลักษณะสาคัญขององค์การ หมวดอื่น ๆ และผลลัพธ์
การดาเนินการ โดยยกตัวอย่างผลการดาเนินการและผลลัพธ์ที่สาคัญ
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ส่วนที่ 2 - 3 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวดที่ควรมุ่งเน้น
(เฉพาะกรณีสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น)
ให้อธิบายผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562) ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการดาเนินการในแต่ละหมวด เขียนอธิบายรวมทุกหมวด
(หมวด 1 - 6) ประมาณ 40 หน้า ในลักษณะการพรรณาและวงเล็บหัวข้อประกอบท้ายข้อความ
แนวทางการเขียน
 การแบ่งหัวข้อการเขียน ให้ครอบคลุมถึงทุกประเด็นการพิจารณาในหมวดที่สมัครรางวัล (ระดับ ก. ข. ค.)
เช่ น หมวด 1 หั วข้ อ 1.1 การน าองค์ การโดยผู้ บริ หารของส่ วนราชการ จะอธิ บายการด าเนิ น งานในเรื่ อ ง
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม ข. การสื่อสาร ค.พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์กร เป็นต้น
 การอธิบายผลการดาเนินการจะต้องแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามแนวทางการประเมิน ADLI
รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นการดาเนินการอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยยกตัวอย่างประกอบการอธิบายและ
แสดงผลกาดาเนินการ
 ควรแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบและความโดดเด่นในการดาเนินการ ซึ่งอาจนาเสนอในลักษณะ
รูปภาพประกอบ เช่น รูปแบบการบริหารงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการ เป็นต้น
 การดาเนินการที่เชื่อมโยงกับลักษณะสาคัญขององค์การ หมวดอื่น ๆ และผลลัพธ์ การดาเนินการ
โดยยกตัวอย่างผลการดาเนินการและผลลัพธ์ที่สาคัญ
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................

56

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ให้แสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทุกหมวด (โดยแบ่งเป็น 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิ ทธิผ ลและ
การบรรลุพันธกิจ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.3 ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นบุคลากร 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์ การและการกากับดูแล 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงิน
และการเติบโตและ 7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการเครือข่ายอุปทาน)
โดยผลลัพธ์ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับปัจจุบันและแนวโน้ม (อย่างน้อย 3 จุด ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในแต่ละปี)
ของตัว วัด หรือ ตัว ชี้วัด ที่สาคัญ ของผลการดาเนิน การด้า นต่า ง ๆ รวมทั้ง ให้แ สดงข้อ มูล เชิง เปรีย บเทีย บ
ที่เหมาะสม เขียนอธิบายประมาณ 5 หน้า
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ภาคผนวก 3
แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
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แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) เป็นเอกสารที่สะท้อนให้เห็น
ระบบบริหารจัดการและผลการดาเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในการอธิบาย
รายงานผลการดาเนิ นการพัฒนาองค์การเป็นเอกสารที่ผู้ ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณาซึ่งนับว่ามี
ความสาคัญมาก เพราะในขั้นแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะรู้จักองค์การผ่านเอกสารรายงานผล
การดาเนินการพัฒนาองค์การเท่านั้น ซึ่งมีเนื้อหาของระบบการบริหารจัดการในองค์การ ที่จัดทาขึ้นโดยตอบ
ข้อกาหนด (Requirement) ของหัวข้อ (Item) ประเด็นที่ควรพิจารณา (Area to Address) ตลอดจนคาถามของ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างครบถ้วน
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
- ต้องสามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้
สื่อสารระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่สนใจนาแนวทางที่ดีของ
องค์การไปประยุกต์ใช้
- มีรู ปแบบของการนาเสนอที่ ดี สามารถอธิ บายระบบขององค์ก ารภายในจานวนหน้ า กระดาษ
ที่กาหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล
- ที่สาคั ญที่สุด รายงานผลการดาเนินการพัฒ นาองค์การต้องถูกต้องและสะท้ อนระบบจริ งของ
องค์การ การเขียนรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการปรับปรุง
องค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล
- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
ประโยชน์ของการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การการจัดทา
รายงานผลการดาเนิน การพัฒ นาองค์การเพื่อใช้ภายในองค์การจะเป็นเครื่องมือสาหรับการตรวจประเมิน
องค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงซึ่งส่งผลให้องค์การมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็น
เครื่องมือที่ทาให้ องค์การได้รั บข้อมูลป้ อนกลั บจากผู้ ตรวจประเมินภายนอกองค์การ เพื่อนามาจัดทาแผน
ปรับปรุงองค์การให้มีระดับความสมบูรณ์สูงขึ้น
ความท้าทายในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ องค์การอาจต้องเผชิญและจัดการกับความท้าทาย
ต่าง ๆ ดังนี้
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- ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการจัดการการดาเนินการขององค์การ เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์การรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาส
ในการเรียนรู้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดงถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด
และประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการชี้นาให้องค์การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ
อย่างไรก็ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการไม่ได้กาหนดเครื่องมือ และไม่ได้กาหนดว่าองค์การควรมีโครงสร้าง
อย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภทและ
ขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร
- ความสาคัญของลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ผู้อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ ตรวจประเมิน เข้าใจถึงทิศทาง
การดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
คาถามของลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นคาถามประเภท “อะไร” ให้องค์การกาหนดบริบทถึงสิ่งที่มี
ความส าคั ญ ต่ อ องค์ ก าร โดยจะเชื่ อ มโยงไปยั ง ค าถามของเกณฑ์ ใ นหมวดต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น ค าถามประเภท
“อย่างไร” เพื่อให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการต่อไป
- ความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์
องค์การ บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทางานต้ องมีความเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์
ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์การบรรลุ
- ความเข้าใจเรื่องแนวทางการให้คะแนน
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการวัดระดับขั้นในการพัฒนา
ขององค์การ (Maturity Level) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ตั้งรับปัญหา
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็นกระบวนการและตอบสนองความต้องการ
หรือปัญหาเฉพาะหน้าส่วนใหญ่
ระดับ 2 แนวทางเริ่มเป็นระบบ
องค์การในระดับนี้ อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ มีการประเมินผล
การปรับปรุงและเริ่มมีการประสานงานบ้างระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ มีการกาหนดกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์เชิงปริมาณ
ระดับ 3 แนวทางสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบ่งปันความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่สาคัญขององค์การ
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ระดับ 4 แนวทางที่มีการบูรณาการกัน
องค์การในระดับนี้ มีการปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกระบวนการที่สามารถทาซ้าได้ และมีการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
ผลกระทบ การวิเคราะห์ นวัตกรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การทางานข้ามหน่วยงาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ ก ระบวนการและตั ว วั ด ในการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของเป้ า ประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของการปฏิบัติการที่สาคัญ
การตอบคาถามในหมวดที่เป็ น กระบวนการ (หมวด 1 ถึง หมวด 6) องค์การต้องแสดงให้ เห็ นถึง
แนวทางการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ การเรียนรู้ และการบูรณาการในกระบวนการที่ใช้เพื่อให้เกิดผลตามที่
เกณฑ์ตั้งคาถาม การตอบคาถามในหมวดที่เป็นผลลัพธ์ องค์การต้องสามารถแสดงถึงระดับของผลการดาเนินการ
แนวโน้ม ตัวเปรียบเทียบ และการแสดงผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามที่อธิบายไว้ในหมวดที่เป็น
กระบวนการด้วย
การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลสาคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการดาเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย
สาหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
ทุกคาถามในลักษณะสาคัญขององค์การจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น
คาถามในลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นคาถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในขั้นตอนนี้
วิธีการอธิบายลักษณะสาคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนาเสนอโดยใช้
รูปแบบของตาราง
การจัดทารายงานหมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
การเขีย นรายงานผลการดาเนิ น การพัฒนาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริห ารจัดการของ
องค์การ ภายในเนื้อที่ที่จากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
1. ตอบให้ครบทุกประเด็น
2. ตอบให้ครอบคลุม
3. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การ ต้องแสดงให้เห็นว่า “ทาอย่างไร” ซึง่
รวมถึงการแสดงตัวอย่างประกอบ ตามความเหมาะสมของคาถาม และการจัดสรรเนื้อที่จานวนหน้า
4. แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การและบูรณาการกับ
ประเด็นหลักขององค์การ

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

61

แนวทางการตอบคาถามหมวดกระบวนการ
ในหมวดที่เป็นกระบวนการ ซึ่งได้แก่ หมวด 1 – 6 มีจุดประสงค์ที่จะวินิจฉัยกระบวนการที่สาคัญที่สุด
ขององค์การ
การตอบค าถามในหมวดที่ เป็ น กระบวนการ ต้อ งค านึ งถึ งความเชื่ อมโยงจากลั กษณะส าคัญ ของ
องค์การไปสู่การดาเนินงานในแต่ละเกณฑ์ในหมวด 1 - 6 และต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างหมวด
คาถามในหมวดที่เป็นกระบวนการมี 2 ลักษณะ และมีแนวทางการตอบ ดังนี้
1. การตอบคาถาม “อะไร”
คาถามในหมวด 1 - 6 ที่ถามว่า “อะไร” มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็นคาถามเพียงเพื่อต้องการทราบว่า ผล แผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ หรือตัวชี้วัด
สาคัญของส่วนราชการคืออะไร
เช่น คาถามในหัวข้อ 2.2 (11) ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ใช้ติดตามความสาเร็จและ
ประสิ ทธิผ ลของแผนปฏิบั ติการมีอะไรบ้ าง คาตอบ คือ ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ ระยะเวลาในการ
ให้บริการ เป็นต้น
แบบที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับกระบวนการที่สาคัญและวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ซึ่งคาถามนี้
ต้องการคาตอบที่มีข้อมูลเพียงพอสาหรับการวินิจฉัยและสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับได้ หากคาตอบตอบเพียงว่า
“ใคร” ก็ไม่เพียงพอ ควรจะต้องตอบถึงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานด้วย
เช่น คาถามในหัวข้อ 6.1 ข. (5) กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง คาถามนี้
หากตอบเพีย งแค่ชื่อกระบวนการ ไม่เพีย งพอส าหรับการวินิจฉัย ควรให้ ข้อมูล เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติงานของ
กระบวนการนั้นพอสังเขป
2. การตอบคาถาม “อย่างไร”
ในการตอบคาถามในหมวด 1 - 6 ที่มีคาถาม “อย่างไร” ควรให้ข้อมูลและสารสนเทศของกระบวนการ
ที่สาคัญที่แสดงถึงแนวทางการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติการเรียนรู้และการบูรณาการ ดังนี้
- แนวทาง (Approach-A) ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซึ่งแนวทางนั้นต้อง
สามารถนาไปใช้ซ้าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ
- การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment-D) หมายความรวมถึงความครอบคลุมและทั่วถึง
ของการนาแนวทางไปปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่ควรนาไปใช้
- การเรียนรู้ (Learning-L) หมายถึง การปรั บปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การบูรณาการ (Integration-I) หมายถึง ความสอดคล้องทั้งการใช้แนวทาง ตัวชี้วัด สารสนเทศ
การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์การ
และช่วยเสริมกระบวนการทั่วทั้งองค์การ
คาตอบที่ขาดสารสนเทศดังกล่าว หรือคาตอบที่เพียงแต่ยกตัวอย่าง จะถูกประเมินว่า “มีสารสนเทศ
น้อยและไม่ชัดเจนในระบบการบริหารจัดการ”
ดังนั้น ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การของหมวดที่เป็นกระบวนการ ต้องคานึงถึง
ประเด็นต่อไปนี้
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1. แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เป็นระบบคือ เป็นแนวทางที่ทาซ้าได้ และใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น
2. แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติโดยแสดงถึงการนาแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ
ขององค์การอย่างสม่าเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้ง
โอกาสของการเปลี่ ย นแปลงแบบก้าวกระโดด การปรับปรุงกระบวนการควรมีก ารแบ่ง ปัน กับ หน่ว ยงาน
ที่เหมาะสมขององค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ
4. แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหว่าง
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ
ประเด็น 4 ข้อแรกนี้ คือการอ้างอิงตามแนวทางการให้คะแนนนั่ นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่องค์การ
ควรคานึงถึงนอกเหนือจากการมุ่งเน้นการตอบคาถามตามเกณฑ์เพียงอย่างเดียว
5. แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นและความคงเส้นคงวาซึ่งจะต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) ลักษณะสาคัญขององค์การ ควรระบุให้ชัดเจนว่าอะไรบ้างที่สาคัญ
(2) หมวดการวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบั ติการต่าง ๆ ควรแสดงให้ เห็ นอย่างเด่นชัดถึงประเด็นที่มุ่งเน้นมากที่สุ ด และ
อธิบายว่าการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติสาเร็จได้อย่างไร
(3) ในการอธิบายการวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์การ ควรแสดงวิธีการที่องค์การ
วิเคราะห์และทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินการเพื่อกาหนดลาดับความสาคัญ
(4) หมวด 6 การปฏิ บั ติ ก าร ควรแสดงให้ เ ห็ น อย่ า งเด่ น ชั ด ถึ ง ความสามารถพิ เ ศษ และ
กระบวนการทางานที่มีความสาคัญต่อผลการดาเนินการโดยรวมขององค์การ
การแสดงถึงความมุ่งเน้ น และความคงเส้ นคงวาในหั ว ข้อในหมวด 1 – 6 และการติดตามตัว ชี้วั ด
ที่เกี่ยวข้องกันในหัวข้อในหมวด 7 จะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์การดาเนินการ
6. ตอบข้อกาหนดของหัวข้อต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และต้องตอบประเด็นพิจารณาทุกประเด็นการตอบ
คาถามแต่ละคาถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือรวมกันก็ได้
แม้ว่าคาตอบในแต่ละหัวข้อควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตามคาตอบของแต่ละ
หัวข้อควรเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงควรใช้การอ้างอิงคาตอบในหัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสมแทนที่จะให้
สารสนเทศซ้าเดิม โดยใส่เนื้อหาของกระบวนการที่สาคัญไว้ในหัวข้อที่เป็นหลัก
ตัว อย่ า งเช่น เรื่ องการเรี ย นรู้ แ ละการพัฒ นาบุคลากรควรรายงานอย่างละเอี ยดในหั ว ข้ อ 5.2 ค.
และหากต้องกล่าวถึงเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาอีกในหัวข้ออื่น ควรอ้างอิงหัวข้อ 5.2 ค. โดยไม่ต้องอธิบาย
รายละเอียดซ้าเดิม
สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือว่าเป็นความบกพร่องในระบบการจัดการผลการดาเนินงานขององค์การ
7. ใช้รูปแบบที่กระชับเนื่องจากรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การมีการจากัดจานวนหน้าจึงควร
ใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และนาเสนอสารสนเทศให้กระชับ โดยใช้แผนภูมิแสดงการไหลของงาน
(Flowcharts) ตาราง (Tables) และหัวข้อสั้น ๆ (Bullets)
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องค์การสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทารายงานได้โดยไม่มีข้อจากัดใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะนากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
การตอบแบบพรรณนา เหมาะสาหรับคาถามที่ต้องการให้ รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการทางาน
ข้อด้อยของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย
การตอบโดยใช้ต าราง นิ ยมใช้กับคาถามที่ต้องการคาตอบในรูปของตัว เลข หรือต้องการอธิบาย
เหตุผลในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับคาถามประเภทที่มี รายละเอียดมาก
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม
การตอบโดยใช้ แ ผนภาพหรื อแผนผั ง (Flow หรือ Model) นิ ยมใช้ กับ คาถามที่ต้ องการอธิบ าย
ภาพรวม ความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน ข้อด้อยของการตอบคาถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพ
หรือแผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย
การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคาถามและ
ความถนัดของผู้จัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบการตอบ
คาถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อคาถามหรือข้อกาหนดของเกณฑ์ และเป็ นสิ่งที่ผู้อื่นสามารถ
อ่านและทาความเข้าใจได้ง่าย
การจัดทารายงานหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
หมวด 7 ให้สารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” (ตัวชี้วัดความก้าวหน้า) เพื่อประเมินและปรับปรุง
กระบวนการผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
โดยรวม
แนวทางการตอบคาถามหมวดผลลัพธ์สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
 เน้นปัจจัยที่สาคัญสุด
 ให้ข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6)
 แผนภาพ แผนภูมิ ซึ่งควรจะมีมากกว่า 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถทาให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
การตอบคาถามในหมวด 7 ต้องแสดงข้อมูลระดับของผลการดาเนินการ อัตราการปรับปรุง และข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบของตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สาคัญของผลการดาเนินการขององค์การ รวมถึงข้อมูลที่แสดงความ
ครอบคลุมของการปรับปรุงผลการดาเนินการซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติและการเรียนรู้
ขององค์การ
หากมีก ารแบ่ งปั น ความรู้ ในเรื่ องกระบวนการปรั บปรุง และมี การถ่า ยทอดเพื่ อน าไปปฏิบั ติอ ย่า ง
กว้างขวาง ควรจะแสดงผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันด้วย
ดังนั้น ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์ การของหมวดที่เป็นผลลัพธ์การดาเนินการ
ต้องคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้
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1. มุ่งเน้นผลลัพธ์การดาเนินงานขององค์การที่สาคัญ
การรายงานผลลัพธ์ควรครอบคลุมข้อกาหนดที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็จขององค์การ ตามที่แสดงให้
เห็ นอย่ างเด่น ชัดแล้ ว ในลั กษณะส าคัญขององค์ก าร และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดการให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
2. ให้ ความส าคัญกับ ข้อกาหนดที่ส าคัญ 4 ประการ ของแนวทางการให้ คะแนนเพื่อการรายงาน
ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
 ระดับผลการดาเนินการในปัจจุบันโดยเปรีย บเทียบกับเป้าหมาย (Level - Le) ควรรายงานใน
มาตรวัดที่ชัดเจน เช่น คะแนน จานวนความผิดพลาด จานวนความถูกต้อง ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เป็นต้น
 แนวโน้ ม ของผลการดาเนิ น การ (Trend - T) เพื่อ แสดงทิ ศทางของผลลั พ ธ์และอั ตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของส่วนราชการ
 ผลการด าเนิ น การเปรี ย บเที ยบ (Comparison- C) เพื่ อแสดงผลลั พธ์ เมื่ อเปรี ย บเที ยบกั บ
ส่วนราชการหรือองค์การอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอย่างเหมาะสม
 ความครอบคลุมและความสาคัญของผลลัพธ์ (Linkage - Li) เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลัพธ์
ที่ ส าคั ญทั้ ง หมดและแยกตามกลุ่ มที่ จ าแนกไว้ เช่ น ตามความส าคั ญ ของผู้ รั บ บริ การและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการให้บริการ
3. แสดงข้อมูลแนวโน้มตลอดช่วงเวลาที่มีการติดตามแนวโน้ม
แนวโน้มควรแสดงถึงผลการดาเนินงานในอดีตและปัจจุบัน โดยไม่เป็นการคาดการณ์ผลการดาเนินงานใน
อนาคต
ช่วงเวลาระหว่างข้อมูลควรมีความเหมาะสมสาหรับตัววัดแต่ละตัวสาหรับผลลัพธ์ที่สาคัญ ๆ ควรแสดง
ข้อมูลใหม่ด้วยแม้ว่าจะยังไม่เห็นแนวโน้มหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม
4. ใช้รูปแบบที่กระชับ เช่น กราฟ และตาราง
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และมีจานวนมาก จึงควรนาเสนอในรูปแบบที่กระชับโดยใช้
กราฟและตารางและเพื่อความสะดวกในการตีความควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของกราฟและตารางด้วย
ในการแสดงกราฟ ควรคานึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
 ระบุตัวเลขกากับกราฟสาหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใช้ตัวเลขกากับให้สอดคล้องกับ
หัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขกากับรูปเป็น 7.1–3
 ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจนเช่น ลูกศรชี้ขึ้น
แสดงให้เห็นว่าตัววัดมีแนวโน้มดี
 แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปีและมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล
 แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน
ผลลั พธ์ที่เกิดในช่ว งเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองค์การอื่น เช่น การนาเสนอในรูป
อัตราส่วนสาหรับข้อมูลที่มีความแตกต่างของขนาด “ควรปรับให้เป็นฐานเดียวกัน”
ตัวอย่างเช่น การรายงานแนวโน้มความปลอดภัยเป็นจานวนวันทางานที่สูญเสียต่อจานวนพนักงาน
100 คน จะมีความหมายมากกว่าการรายงานจานวนวันทางานที่สู ญเสี ยไปทั้งหมด โดยเฉพาะถ้าจานวน
พนักงานไม่คงที่ในช่วงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์การอื่นที่มีจานวน
พนักงานต่างกัน
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5. อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย
นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีคาอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม องค์การควรมีคาชี้แจงประกอบ
ตัวอย่างการแสดงกราฟพร้อมกับคาอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์
ระด ับความพึงพอใจ (%)

100

กรม 1

95

กรม ก.

90

กรม 2

85
80
75
70
2546

2547

2548

2549

2550

ปี พ.ศ.

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์
 กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดี
ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550
 ระดับเทียบเคีย ง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการในปัจจุบันดีที่สุด อยู่ที่เ กือบ
100% และรักษาระดับไว้ได้อย่างคงที่
 ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 85% แม้จะมี
แนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นทุกปี แต่ยังต่ากว่ากรม ก.
ระดับชั้นของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
P. ลักษณะสาคัญขององค์การ

2 ข้อ

1. การนาองค์การ

7 หมวด

1.1 การนาองค์การโดยผู้บริหารของ
ส่วนราชการ
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ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม

ข. การสื่อสาร

(1)

(3)

(2)

1.2 การกากับดูแลองค์การและ
การสร้างคุณูประการต่อสังคม
ค. พันธกิจและประสิทธิภาพชององค์การ

18 หัวข้อ
39 ประเด็น
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89 ข้อ
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ภาคผนวก 4
แบบฟอร์มการสมัคร
(เกณฑ์ PMQA 4.0)
ในการส่งแบบฟอร์มการสมัครรางวัล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th
(1) แบบฟอร์มที่ 3 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 4 (ขั้นตอนที่ 1)
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม นามากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วส่งโดย
อัพโหลดไฟล์ ทางเว็บไซต์ awards.opdc.go.th/awardsregister/
(1) แบบฟอร์มที่ 2 (ขั้นตอนที่ 1)
(2) แบบฟอร์มที่ 5 (ขั้นตอนที่ 2)
(3) แบบฟอร์มที่ 6 (ขั้นตอนที่ 2)
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การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน:

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:

(เรื่องที่ส่วนราชการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและส่งผลต่อ
ความได้เปรียบในการดาเนินการของส่วนราชการ)

สมรรถนะหลักขององค์กร:

ความต้องการ/ ความคาดหวัง:

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
(กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบ
จากการปฏิบัติการและความสาเร็จของส่วนราชการ)

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ: (ที่สาคัญ)
(ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งมอบ
ทรัพยากรในการดาเนินการของส่วนราชการ
พันธมิตร หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่มีความร่วมมือ
ในการดาเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็นทางการ เพื่อ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผู้ให้ความร่วมมือ หมายถึง องค์การ

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน:

ความต้องการ:

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

(ภาวะ หรือสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขันในขณะนั้น รวมถึงแนวโน้มการ
รายได้:
แข่งขันในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการ
จานวนบุคลากร:
ตัดสินใจในการแข่งขันและวางกลยุทธ์
ที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กร)
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ:
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

งบประมาณ:

การกระทา ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ อุดมการณ์ของสมาชิก
ในองค์การ รวมถึงพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอ
เป็นบรรทัดฐานของกลุ่มที่คาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิก
ปฏิบัติตามและเป็นสิ่งที่ทาให้องค์การหนึ่งแตกต่างจาก
องค์การอื่น ๆ

วัฒนธรรมองค์การ:
ผู้รับบริการ:

คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลิต/
บริการ

วิสัยทัศน์:
ค่านิยม:

ผลผลิต/บริการหลัก:

พันธกิจ:

แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ (ไม่เกิน 3 หน้า)
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ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สาคัญคือ
อะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวาง
แผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถใน
การเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง :

ความสาคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่
มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม :

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่สาคัญคืออะไร ส่งผลต่อ
สถานการณ์แข่งขันของประเทศอย่างไร :

กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อ
ให้ส่วนราชการทางานอย่างมีความคล่องตัว
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ :

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการที่
สาคัญมีอะไรบ้าง :

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วน
ราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และมีผลต่อการ
ดาเนินการของส่วนราชการอย่างไร :

ในการทางาน บุคลากรมีจาเป็นต้องที่ต้องดูแล
เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยอะไรบ้าง :

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่
ต่อความสาเร็จของส่วนราชการ และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร :

แบบฟอร์มที่ 3
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการประเมินความเป็นระบบราชการ 4.0
ของหน่ วยงาน ซึ่ งจะท าให้ ทราบว่ าตนเองอยู่ ในระดั บใด มี จุ ดเด่ น หรื อควรปรั บปรุ ง พั ฒนาในเรื่ องใด ดั งนั้ น หน่ ว ยงาน
ควรประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะทาให้
หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 หมวด หมวดละ 4 ข้อย่อย
แต่ละข้อให้หน่วยงานประเมิน โดยเลือ กข้อ ที่ตรงกับการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)และต้องตอบคาถาม
ในข้อนั้นๆ โดยยกตัวอย่างการดาเนินงานที่สาคัญ/เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระสาคัญ
สะท้อนคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของหน่วยงาน

หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 ระบบการนาองค์การที่สร้างความยั่งยืน
 1.1.1 ผู้บริหารกาหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน)
- ด้านเศรษฐกิจ เช่น....................................
- ด้านสังคม เช่น..........................................
- ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น..........................................
- ด้านสาธารณสุข เช่น..........................................
 1.1.2 ผู้บริหารกาหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ
คือ …...................
 1.1.3 ผู้บริหารกาหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยทิศทางคือ.............
 1.1.4 ผู้บริหารได้คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น…..................................
 1.1.5 ผู้บริหารกาหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยทิศทางคือ..............
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
 1.2.1 มีการกาหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส
เช่น...................
 1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการได้ เช่น .......................
 1.2.3 มีการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใส ได้แก่............
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 1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส คือ.................................
 1.2.5 การเปิดเผยผลการดาเนินงาน การบริหารงบประมาณและอื่นๆ สู่สาธารณะ
ผ่านช่องทาง.................................................................................
(กรณีเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ กรุณาแนบลิ้งค์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง)
 1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
ได้แก่.............................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น)
เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่
 นวัตกรรมการทางานที่ทาร่วมกับเครือข่าย คือ................................................
 นวัตกรรมการให้บริการที่ทางานร่วมกับเครือข่าย คือ...................................
 1.3.2 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
โดยมีกลไก/แนวทาง คือ............เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ..........................................
 1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอก คือ….................ร่วมดาเนินการ
โดยนโยบายนั้น คือ…........................................
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง….................................
 1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจให้เกิดการทางานอย่างสัมฤทธิ์ผล เช่น...................................................................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
1.4 การคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของ
หน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ….........
1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างทันการณ์ โดย
 การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่……....................................................
 การใช้เครือข่าย…..................................ในการเฝ้าระวัง เรื่อง….............................
 1.4.3 มีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น..........
และมีการติดตามผลดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุก..........เดือน/ปี/........
 1.4.4 มีการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน)
- มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ……................ผลการติดตาม คือ….........….....
- มาตรการจัดการด้านสังคม คือ……......................ผลการติดตาม คือ….................
- มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ……............ผลการติดตาม คือ…….............
- มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ……............ผลการติดตาม คือ…................
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 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน
2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ
 ความท้าทาย คือ…….......โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่……....
 การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ……............โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ได้แก่…….............…
 ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ……..โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้แก่…….....
2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่
 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น……………………………………………………
 สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น……………………………………………………………..
2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการคานึงถึง
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย โดย…..........
 ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย….........................
 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น .......................................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ.........ผลกระทบ คือ…....................
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…...........................
 ตัวชี้วัด คือ……........ผลกระทบ คือ…..........กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…............
2.2.2 มีการกาหนดเป้าหมายยุทธศาตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย
 เป้าหมายระยะสั้น คือ….......… มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่...............
 เป้าหมายระยะยาว คือ.........…. มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่................
2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยหน่วยงาน
มีความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น…………แผนงาน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยงคือ…......
 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม
โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น…………....……แผนงาน/แนวทางที่รองรับผลกระทบ
คือ….......................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
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2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน
 2.3.1 แผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 2.3.2 แผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทาน้อยได้มาก)
การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วธิ ีการ เช่น
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่..........................
- การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทาซ้าและความผิดพลาด ได้แก่ .........................................
- การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ........................................................
2.3.3 แผนดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์
 แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากาลัง
โดย.............................................................
 แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย..............................................................
 แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
โดย..............................................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล
 2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่
- สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ…......................................................
- การเตรียมความพร้อม ได้แก่.................................................................................
- แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่…...............................................................................
2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบัติการ
 หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ได้แก่…...................................
 หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่…....................................
 2.4.3 หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการดาเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่.......................................
- การคาดการณ์ ได้แก่…...........................................................................................
- การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่…........................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง
 3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ.....................เพื่อนาไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก
คือ…………………………………………… และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อวางนโยบายเชิงรุกที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่….......................นามาตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ..........................
 3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล คือ...............................มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูล
และนามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คือ………………………………………
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาใช้ประโยชน์
3.2.1 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ
 ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่…..............
 มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการคือ................
3.2.2 มีการนาผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาวิเคราะห์ เพื่อ
 หาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ……….....………
วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ…...................…
 หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยผู้รับบริการที่มีความสาคัญ 2 ลาดับแรก คือ........... มีความต้องการ คือ.................
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสาคัญ 2 ลาดับแรก คือ...........มีความต้องการ คือ.................
 หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางาน คือ....................................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
 3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เฉพาะกลุ่ม คือ..............................
 3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ภาพรวม คือ..................................
 3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้
เฉพาะบุคคล คือ.........................
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 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์
 3.4.1 มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันกาล โดย…...................
เพื่อสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน
3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน
 กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
 ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
 กาหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน
 การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน
 3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตรา
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้า โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้า คือ…..............
และมีแนวทางในการแก้ไข คือ…................
 3.4.4 มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยวิธี...................
 3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ คือ ….......................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
4.1 การใช้ข้อมูลในการกาหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
4.1.1 มีการกาหนดสารสนเทศที่สาคัญเพื่อ
 ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ…................
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ…................
 การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ…................
4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้
 มีความน่าเชื่อถือ
 มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย
 สะดวกต่อผู้ใช้งาน
 4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกนามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนาไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ
ได้แก่...............................................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
 4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการทางาน โดยข้อมูล คือ ……......
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 4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนาไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา คือ…..........และ
แก้ปัญหาเชิงนโยบายโดย…........
 4.2.3 หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
และคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยเทคโนโลยีที่นามาใช้ คือ…........... สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์…..................
 4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สาคัญ เช่น การเปรียบเทียบ
ข้อมูล............................ กับคู่เทียบ คือ........................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
 4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ โดยวิธี.................................................
 4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น..........................
เพื่อนาไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ...............................
 4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์) คือ................................
 4.3.4 หน่วยงานมีการนาองค์ความรู้ ด้าน....................ไปใช้ในการปรับปรุงการทางาน/แก้ปัญหา
จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ.......................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทางานให้เป็นดิจิทัล
 4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น
คือ...................................
 4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทางานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยสาระสาคัญของแผน คือ.................................
 4.4.3 หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน
(อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น
- การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่ ..................................................
- ติดตามการทางานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่ ....................
- สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่ ...........................
- การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่ .....................
 4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ ให้สรุปสาระสาคัญของแผนป้องกัน
ระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป.................................
 4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทางานเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น............................
 4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน
พอสังเขป.................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
 5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ)
ภารกิจที่ 1 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................
ภารกิจที่ 2 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ...............
ภารกิจที่ 3 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................
ภารกิจที่ 4 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................
5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้:
 แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทางานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ….............
 ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทางาน
โดยวิธีการ.......................................
 5.1.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา โดย................................................
 5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพสูง
โดย....................................
 5.1.5 มีการวางแผนกาลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ คือ.........................
มีการวางแผนกาลังคน โดย...................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
5.2 ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
 5.2.1 มีการทางานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สานัก เพื่อผลสาเร็จของงานร่วมกัน โดย.....................
(ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) และมีผลสาเร็จของงาน คือ ............................
 5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทางาน
ที่คล่องตัว สามารถทางานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ
โดยวิธีการ.......................................
 5.2.3 มีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก คือ.....................................
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล คือ........................
5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อให้บุคลากร
 มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย....................................
 การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการทางานและการแก้ปัญหา โดย...................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร
 5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ได้แก่............................................
 5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการทางานที่เป็นมืออาชีพ โดยวิธีการ…....................
 5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการ
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ทางานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม
โดย.....................................
 5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนาเสนอความคิดริเริ่ม โดย.........................และมีการสนับสนุน
ความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย.............
 5.3.5 มีการนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดย........................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร
 5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย
โดย......................................
5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ
 ยุทธศาสตร์ ได้แก่..................... แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
คือ.......................
 สมรรถนะหลัก ได้แก่................ แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก
คือ..................
5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง
 ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่…................................................
 ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก่...............................................................................
 5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นาให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ
มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน โดย.................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทางานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
โดยกระบวนการนั้น คือ….................................. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง…..........................
6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น................................................
 ใช้ตัวชี้วัด เช่น................................................................
 ใช้ข้อมูล คือ....................................... ร่วมกับเครือข่าย คือ......................................
 6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยคานึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ
end to end Process คิดเป็นร้อยละ.........................ของกระบวนการทั้งหมด ที่ต้องเชื่อมโยง
กับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
1) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................………..
2) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................………..
3) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................………..
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 6.1.4 หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
โดยมีการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่
- เทคโนโลยีที่นามาใช้ คือ…...............................
- กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ…...............................
- ผลงานที่โดดเด่น คือ…...............................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ
6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/นาดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
 กระบวนการหลัก คือ.....................................นวัตกรรม/ดิจิทัลที่นามาใช้
คือ......................................
 กระบวนการสนับสนุน คือ..............................นวั ตกรรม/ดิจิทัลที่นามาใช้
คือ.....................................
 6.2.2 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน
โดย................................
6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 นวัตกรรม คือ....................................................................................
 ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ.......................................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้
 กระบวนการหลักที่สาคัญ 2 ลาดับแรก
- กระบวนการหลักที่สาคัญลาดับแรก คือ............................................
ต้นทุน คือ................................................
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …...................... ระยะยาว ได้แก่..................................
- กระบวนการหลักที่สาคัญลาดับที่สอง คือ...................................
ต้นทุน คือ...................................
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................
 กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ 2 ลาดับแรก
- กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญลาดับแรก คือ...................................
ต้นทุน คือ...................................
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................
- กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญลาดับที่สอง คือ...................................
ต้นทุน คือ...................................
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................
80

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน
โดยนวัตกรรมนั้น คือ....................โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ..................................
6.3.3 นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดย (ระบุ)
 การกาหนดนโยบาย/มาตรการ คือ........................
 การใช้เทคโนโลยี คือ...............................................
 แบ่งปันทรัพยากร คือ.................................................
 6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยข้อมูลเทียบเคียงที่นามาใช้คือ..................
และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบุ….................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
6.4.1 หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator)
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสาเร็จของกระบวนการ ระบุ
 กระบวนการ คือ.................................................
 ตัวชี้วัด คือ.........................................................
 6.4.2 หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสาเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น
- ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ....................................
- ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ..........................................
- ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ.................................
- ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ.................................
 6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ
ที่สาคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น คือ...........................
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป.......................................
6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการดาเนินงาน
โดย
 มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ...............................
และจัดการโดยวิธีการ...................
 เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน
คือ....................มีการเตรียมความพร้อม คือ............................
 ยังไม่มีการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
 อยู่ในระหว่างดาเนินการ
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แบบฟอร์มที่ 4
ตัวชี้วัดหมวด 7
แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนา
สู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ
- ในแต่ละมิติ ให้นาเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว
- ต้องนาเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มตัววัดสาคัญ (กลุ่มตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน *)
อย่างน้อย 1 ตัว
- ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถนาเสนอตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว
- ไม่ควรนาเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้าในหัวข้ออื่นๆ
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้ าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่
ด าเนิ น การตามนโยบายและแผนของรั ฐ บาลที่ ก าหนดไว้ ป ระจ าปี และตั ว วั ด ร่ ว ม ตั ว วั ด ด้ า นการ
ดาเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก*
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้
(Function base, Area base)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
2561
2562
2563 ความสาเร็จ
(ตัวเลข)
2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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คะแนน

คะแนน

3. การดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่
แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่
มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย*
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายปี
ล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563
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%
ความสาเร็จ

คะแนน
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2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ ข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
3. ผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสาเร็จของการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจาหน่ายสินค้าภายใต้
โครงการประชารัฐ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริการที่สามารถ
วัดผลได้
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563

%
ความสาเร็จ

คะแนน

2563

%
ความสาเร็จ

คะแนน

5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล
ตัวชี้วัด

84

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562
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7. 3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง
1. จานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*
ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา*
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
คะแนน
ความสาเร็จ

4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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5. จานวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563

%
คะแนน
ความสาเร็จ

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็น
ต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ
1. จานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึง
ความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563

%
คะแนน
ความสาเร็จ

2. จานวน Best practice*
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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3. จานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลทีส่ ่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563

%
คะแนน
ความสาเร็จ

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ตัวชี้วัด
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
5. จานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุ ลากรของตนเองได้รับการยกย่อง
จากภายนอก
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563

%
คะแนน
ความสาเร็จ

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการ
ดาเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่
และประเทศ
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม* (กระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงาน)
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลาย
หน่วยงานของส่วนราชการ (Area base)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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2. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
ตัวชีว้ ัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
3. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
4. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
5. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายปี
ผลการดาเนินงาน
ล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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%
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คะแนน

%
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7. 6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การ
สร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
1. การลดต้นทุน*(ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้)
ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน และการนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลมา
ใช้เพื่อลดต้นทุนในการทางาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
2561

2562

2563

2. จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)

%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ

คะแนน

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
%
ปีล่าสุด
คะแนน
ความสาเร็จ
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบตั ิต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด
2561
2562
2563
(ตัวเลข)
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%
ความสาเร็จ

คะแนน

%
ความสาเร็จ
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แบบฟอร์มที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 5 - 8 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานของท่ า น และผู้ ต รวจประเมิ น รางวั ล ได้ เ ห็ น ภาพรวม
ในการดาเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
กรอบแนวคิด/ Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4)
อธิบายกรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของส่วนราชการ จนนามาสู่ผลงานที่โดดเด่น
ตามที่จะนาเสนอด้านล่าง ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0
มิตริ ะบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
สรุ ป แนวทางดาเนิ น งานในการเป็ น ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน พร้อมยกตัว อย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)..................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ................
มิตริ ะบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government)
สรุปแนวทางดาเนินงานในการเป็นระบบราชการที่ยึ ดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)................................................................ ..
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
มิตริ ะบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
สรุปแนวทางดาเนินงานในการเป็นระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)..................................................................
............................................................................................................................. ................................................
...................................................................................................................................................... .......................
.............................................................................................................................................................................
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นาเสนอรายละเอียดผลงาน โดยคัดเลือกจากผลงานข้างต้นที่มีความโดดเด่น โดยนาเสนอ 3 – 5 ผลงาน
ผลงานเรื่องที่ 1 :……………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

□ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

□ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
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ผลงานเรื่องที่ 2 :…………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

□ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

□ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................................ .................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน)
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
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ผลงานเรื่องที่ 3 :………………………………………………………………………………………… (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน

□ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

□ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย

รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน
............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................
................................................................................................................................................................ .............
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

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

หมายเหตุ**
- รายละเอียดผลงาน นาเสนอไม่เกิน 5 ผลงาน
- หากเป็นผลงานที่เคยนาเสนอแล้ว ให้เพิ่มเติมส่วนที่มีการพัฒนาต่อยอด
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แบบฟอร์มที่ 6
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะสาคัญขององค์การ (ไม่เกิน 3 หน้า )
ส่วนที่ 1.2 แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (ไม่เกิน 4 หน้า)
ส่วนที่ 2 การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
รวม 6 หมวด (ไม่เกิน 50 หน้า)
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินการ (ไม่เกิน 5 หน้า)
* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 62 หน้า *
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การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน:

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:

(เรื่องที่ส่วนราชการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและส่งผล
ต่อความได้เปรียบในการดาเนินการของส่วนราชการ)

สมรรถนะหลักขององค์กร:

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
(กลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติการและความสาเร็จของส่วน
ราชการ)
ความต้องการ/ ความคาดหวัง:

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ: (ที่สาคัญ)
(ผู้ส่งมอบ หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งมอบ
ทรัพยากรในการดาเนินการของส่วนราชการ
พันธมิตร หมายถึง องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่มีความ
ร่วมมือในการดาเนินงานของส่วนราชการอย่างเป็น
ทางการ เพื่อเป้าประสงค์ที่ชัดเจน ผู้ให้ความร่วมมือ

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน:

ความต้องการ:

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

(ภาวะ หรือสภาพแวดล้อมของการ
แข่งขันในขณะนั้น รวมถึงแนวโน้มการ
รายได้:
แข่งขันในอนาคต ซึ่งจะช่วยในการ
จานวนบุคลากร:
ตัดสินใจในการแข่งขันและวางกลยุทธ์ที่
เหมาะสมของผู้บริหารองค์กร)
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ:
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

งบประมาณ:

การกระทา ค่านิยม ความเชื่อ เจตคติ อุดมการณ์ของ
สมาชิกในองค์การ รวมถึงพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติกันอย่าง
สม่าเสมอ เป็นบรรทัดฐานของกลุ่มที่คาดหวังหรือ
สนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามและเป็นสิ่งที่ทาให้องค์การ
หนึ่งแตกต่างจากองค์การอื่น ๆ

วัฒนธรรมองค์การ:

ผู้รับบริการ:

คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลิต/บริการ

วิสัยทัศน์:
ค่านิยม:

ผลผลิต/บริการหลัก:

พันธกิจ:

ส่วนที่ 1.1 สรุปลักษณะสาคัญขององค์การ (ไม่เกิน 3 หน้า)
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ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สาคัญ
คืออะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวาง
แผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถ
ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง :

ความสาคัญของสมรรถนะหลักของส่วน
ราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคือ
อะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม :

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่สาคัญคืออะไร ส่งผลต่อ
สถานการณ์แข่งขันของประเทศอย่างไร :

กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วน
ราชการทางานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ :

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการที่สาคัญมี
อะไรบ้าง :

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วน
ราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และมีผลต่อการ
ดาเนินการของส่วนราชการอย่างไร :

ในการทางาน บุคลากรมีจาเป็นต้องที่ต้องดูแล
เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยอะไรบ้าง :

ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือ
หน้าที่ต่อความสาเร็จของส่วนราชการ และ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศคืออะไร :

ส่วนที่ 1.2
แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่เป็น
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมสรุปสาระสาคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว
- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีที่ดาเนินการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนงาน/โครงการ
(สาระสาคัญ)

- แผนพัฒนานวัตกรรม
ชื่อแผนงาน/โครงการ

ปีที่ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- แผนพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีที่ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ส่วนที่ 2
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
ให้ส่วนราชการอธิบายการดาเนิน งานในประเด็นสาคัญต่าง ๆ ในแต่ละหมวด ที่แสดงถึงการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (ตามที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1) โดยอธิบายเฉพาะสาระสาคัญ และตัวอย่างการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทั้งที่เป็น Early Results และผลลัพธ์ที่สาคัญในหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง
หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 ระบบการนาองค์การที่สร้างความยั่งยืน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส
................................................................................................................ ..............................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.4 การคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์สาคัญในหมวด 7 ทีเ่ ป็นผลจากการดาเนินงานของหมวด 1
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน
...................................................................................................................... ........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...................................
........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์สาคัญในหมวด 7 ทีเ่ ป็นผลจากการดาเนินงานของหมวด 2
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 การประเมิน ความพึงพอใจและความผูกพัน ของผู้รั บบริ การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
............................................................................................................................. .................................
................................................................................................................................. .......................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ................................
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์สาคัญในหมวด 7 ทีเ่ ป็นผลจากการดาเนินงานของหมวด 3
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การใช้ข้อมูลในการกาหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..................
........................................................................................................................................................................
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการทางานให้เป็นดิจิทัล
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์สาคัญในหมวด 7 ทีเ่ ป็นผลจากการดาเนินงานของหมวด 4
..................................................................................................................................... ..........................................
...............................................................................................................................................................................
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...................................
5.2 ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่
บุคลากร
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์สาคัญในหมวด 7 ทีเ่ ป็นผลจากการดาเนินงานของหมวด 5
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...............................................
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสูผ่ ลลัพธ์ที่ต้องการ
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ
............................................................................................................................. .................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
............................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................................ ............................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .....................
ผลลัพธ์สาคัญในหมวด 7 ทีเ่ ป็นผลจากการดาเนินงานของหมวด 6
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การดาเนินการ
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562

ปี 2563

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสาคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ
7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562

ปี 2563

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสาคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ
7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ผลการดาเนินงาน
ปี 2562

ปี 2563

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสาคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ
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7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสาคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสาคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ
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7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
หน่วยวัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบายเพิ่มเติม และสรุปความสาคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่ อการบรรลุการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือการบรรลุต่อยุทธศาสตร์ชาติ
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ภาคผนวก 5
แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0
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คาชี้แจง : แนวทางจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report)
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) เป็นเอกสารที่
สะท้อนให้ เห็ นระบบบริห ารจัดการและผลการดาเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์ ก ารประเมิน
สถานะของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการเป็น ระบบราชการ 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย รวมทั้งเป็นเอกสาร
ที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณา ซึ่งนับว่า มีความสาคัญมาก เพราะในขั้นแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจ
จะรู้จักองค์การผ่านแบบประเมินสถานะการเป็ น ระบบราชการ 4.0 ด้ ว ยตนเอง เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
หน่ ว ยงานสามารถอธิบายผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ฯ ได้โ ดยละเอีย ด จึง มีค วามจาเป็น ที่ห น่ว ยงานจะต้อง
อธิบ ายการดาเนิน งานขององค์ก ารผ่า นรายงานผลการดาเนิน การพัฒ นาองค์ก ารสู่ร ะบบราชการ 4.0
เพื่อประกอบการพิจารณา โดยรายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ดี ควรมีลักษณะ
ดังนี้
- สามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอื่น ๆ ที่สนใจนาแนวทางที่ดีขององค์การไปประยุกต์ใช้
- มีรูปแบบของการนาเสนอที่ดี สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ใช้คาฟุ่มเฟือยภายใน
จานวนหน้ากระดาษที่กาหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล
- ที่สาคัญ ที่สุด การเขียนรายงานฯ มีวั ตถุประสงค์ห ลักเพื่ อ ให้ห น่วยงานได้รั บทราบสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาองค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล ดังนั้นรายงานผลการดาเนินการพัฒนา
องค์การฯ ต้องถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในหมวด 7 ได้
- ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ
ประโยชน์ของการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การซึ่ง จะเป็น
เครื่องมือสาหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเองเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้องค์การได้รับ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ
เพื่อนามาจัดทาแผนปรับปรุงองค์การให้ดียิ่งขึ้น
ความท้าทายในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
ในการจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 องค์การอาจต้องเผชิญและ
จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ดังนี้
1. ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเกณฑ์
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความสาคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการทางานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (CitizenCentric Government) เป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance
Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักสาคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม
(Innovation) และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ดังนั้นเกณฑ์ PMQA 4.0
จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ทาให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาและสามารถ
นาผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
อันจะนาไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0
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เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดง
ถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด (หมวดกระบวนการ (หมวด 1 - 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)) และ
ประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการชี้นาให้องค์การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ
อย่ า งไรก็ ต ามเกณฑ์ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ วิ ธี ก าร ไม่ ไ ด้ ก าหนดเครื่ อ งมื อ และไม่ ไ ด้ ก าหนดว่ า องค์ ก ารควรมี
โครงสร้างอย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น
ประเภทและขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร
2. ความสาคัญของลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ผู้อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึง
ข้อมูลองค์การ ทิศทางการดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
คาถามของลักษณะสาคัญขององค์การ จะเป็นคาถามประเภท “อะไร” เพื่อให้องค์การกาหนด
บริบทและขอบเขตถึงสิ่งที่มีความสาคัญต่อองค์การ โดยจะเชื่อมโยงไปยัง คาถามของเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ
ซึ่งเป็นคาถามประเภท “อย่างไร” เพื่อให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการว่ามีการดาเนินการอย่างไร
3. ความเข้าใจเรื่องระดับของการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เป็นการประเมินผลการปรับปรุง
ของส่วนราชการสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 (Development Level) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ระดับพื้นฐาน (Basic Level)
องค์การในระดับนี้ มีแนวทางการดาเนิน งานในเรื่องสาคัญทุกหมวด และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ
อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0
ระดับ 2 ระดับก้าวหน้า (Advance Level)
องค์การในระดับนี้ มีแนวทางการดาเนินในเรื่องสาคัญทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอด
แนวทางต่างๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับ
ความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทางของการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับ 3 ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance Level)
องค์การในระดับนี้ มีแนวทางการดาเนินในเรื่องสาคัญทุกหมวดอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และมีการถ่ายทอด
แนวทางต่างๆ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการ
และการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็น
ระบบราชการ 4.0 จนเกิดผลที่โดดเด่น เป็นรูปธรรม
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คาอธิบาย
แบบฟอร์ม 5
บทสรุปผู้บริหาร
ในหัวข้อการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ที่หน่วยงานเห็นว่า
มีความโดดเด่น ให้อธิบายการดาเนินงานตามที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1 โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงาน
“ทาอย่างไร” พร้อมทั้ง “แสดงตัวอย่างประกอบ”ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการดาเนินการในแต่ละมิติ
โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้
มิติที่ 1 ระบบราชการทีเ่ ปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
 หมวด 1 การนาองค์การ ผู้บริหารของส่วนราชการมีวิสัยทัศน์ นโยบายในการมุ่งเน้นการทางานที่เชื่อมโยง
กัน เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน มีการแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ส่วนราชการมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) โดยกาหนด
เป้าประสงค์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังต้องบูรณาการกับ
ยุ ทธศาสตร์ ของประเทศ มีการแก้ปั ญหาในเชิงรุก ที่นาไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ที่มีผ ลกระทบต่อเศรษฐกิจ สั งคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ การ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เอื้อให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความต้องการของประชาชน (Proactive and
Customize)
 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ คือการทาให้ทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการออกแบบการทางานจากต้นน้าถึงปลายน้าเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน มี
การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลมาทดแทนการทางานในรูปแบบเก่า โดยคานึงถึงประสิทธิผ ลของกระบวนการ
ทางานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกัน
หมวด 1 ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ,1.4 หมวด 2 ข้อ 2.1, 2.2, 2.3 หมวด 4 ข้อ 4.1, 4.4 หมวด 6 ข้อ 6.1
มิติที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
 หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการ (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายตามพื้นที่ ตามยุคสมัย
และสภาพแวดล้ อม การให้ บ ริ การบางเรื่องต้องคิดก่อนล่ ว งหน้า (Proactive) อาจเป็นการคิดร่ว มกัน
ระหว่ า งประชาชน และรั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา ตลอดจนสร้ า งนวั ต กรรมการให้ บ ริ ก าร ( Service
Innovation) เช่ น การใช้ รู ป แบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ (Government Innovation Lab)
การใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นต้น
 หมวด 6 การมุ่งเน้ น ระบบการปฏิบั ติการ การออกแบบนโยบายที่คานึงถึง ประชาชน หรือระบบการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ท าให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การบริ ก ารได้ ส ะดวก ( Citizen-centric Design Concept)
โดยกระบวนการทางานต้องคานึงถึงการบูรณาการ เชื่อมโยงการให้บริการ หรือการนานโยบายไปสู่การ
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ปฏิบัติร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน (Integrated Service, Horizental Approach) หรือมุ่งเน้นความ
ต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง มีการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Digitalized
Service Process) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดแก่ประชาชนและภาคสังคมด้วยต้นทุนที่ลดลงและคุ้มค่า
หมวด 3 ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4 หมวด 6 ข้อ 6.2
มิติที่ 3 ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องมีมุมมองในการปรับรูปแบบการทางาน และการนา
เทคโนโลยี ม าใช้ เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด นวั ต กรรมโดยเป็ น องค์ ป ระกอบสาคั ญ ในการกาหนดเป้ า หมาย เชิง
ยุทธศาสตร์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic Collaboration) และการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy Solution)
 หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมีความเหมาะสม
ทันสมัย ใช้งานได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & Administration) ในรูปแบบที่เหมาะสม
และสร้างขีดความสามารถในการรองรับการวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพื่อนาไปสู่
การแก้ ไ ขปั ญ หาขององค์ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล น าไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้
(Organizational Learning)
 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องสอดรับกับทิศทาง การปรับเปลี่ยนเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลายสาขาเข้ามาทางานร่วมกัน
เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาและโจทย์ที่มีความซับ ซ้อนร่ว มกัน (transdisciplinary) มีแ ผนพัฒ นาบุคลากรให้มี
ความรอบรู้ สามารถนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Knowledge worker) ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของความพร้อม
ในการเรียนรู้และความมีคุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนาไปควบคู่กัน (Educability & Ethic Ability)
 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการทางานต้องคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อลดต้นทุน (Shared service) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการ มีการพัฒ นาและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้องค์การ มี
ขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติงาน (Operational Excellence)
 การที่จ ะทาให้องค์การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยนั้น ต้องอาศัย หมวด 1 การนาองค์ก าร คือ ผู้นา
ต้องเชื่อมโยงทิศทางการดาเนินการและสร้างบรรยากาศ (Alignment and Empowerment) เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการ การสร้างนวัตกรรม และบูรณาการไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การทุกด้านในหมวด 7
และส่งผลให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
หมวด 2 ข้อ 2.4 หมวด 4 ข้อ 4.2, 4.3 หมวด 5 ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 หมวด 6 ข้อ 6.3, 6.4
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คาอธิบาย
แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 1.1
การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ
ลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลสาคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการดาเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย
สาหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะสาคัญขององค์การจะทาให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการดาเนินงาน และปัจจัยแห่งความสาคัญในการดาเนินการขององค์การ
ทุกคาถามในลักษณะสาคัญขององค์การจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น
คาถามในลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นคาถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในขั้นตอนนี้
วิธีการอธิบายลักษณะสาคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจนาเสนอโดย ใช้
แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม
ลักษณะส าคัญขององค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่ว ยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 มีความแตกต่างจากลักษณะสาคัญขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562 เล็กน้อย โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจะมีการขีดเส้นใต้และทาตัวอักษรเอน เพื่อแสดงถึงความแตกต่าง
หากส่ ว นราชการมีลั กษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่ วนราชการมีลั กษณะงานไม่
เกี่ยวข้องกับคาถามในข้อนี้”
คาอธิบาย
แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 1.2
แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่
เป็นการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อแสดงถึงแผนการพัฒนาองค์การ (เช่น มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/
บริหารจัดการด้านกระบวนการดาเนินงาน (ทั้งภายในและภายนอก) นโยบาย การให้บริการ/อานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างกลไก/ความร่วมมือกับเครือข่าย การสร้างนวัตกรรม
การนาเทคโนโลยีมาใช้ เป็นต้น) โดยให้ระบุถึง
- ชื่อแผนงาน/โครงการ ของการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยอาจเป็นแผนงานที่
เสร็จสิ้นไปแล้ว (ไม่เกิน 3 ปี) แต่ยังคงมีผลหรือมีการต่อยอดและส่งผลในทางที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน
หรือเป็นแผนงานที่กาลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้ (ไม่เกิน 1 ปี)
- ปีที่ดาเนินการ โดยระบุเป็นช่วงปีที่ดาเนินการ
- ผลที่คาดว่าจะได้รั บ ให้ อธิบ ายถึง สิ่งที่มีการปรั บปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ
ผลจากการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ของแผนงานดังกล่าว
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คาอธิบาย
แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 2
การจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
การเขีย นรายงานผลการดาเนิ น การพัฒ นาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริห ารจัดการของ
องค์การ ภายในเนื้อที่ที่จากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
1. ให้คานึงถึงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบที่ 1 และรายงานป้อนกลับ
2. อธิบายให้ครอบคลุมทุกประเด็นในแต่ละหมวด ให้ครบทั้ง 6 หมวด
3. อธิบ ายให้ เห็ น ถึงความเชื่อมโยงของการดาเนินตามเกณฑ์ PMQA 4.0 กับ ผลลั พธ์ที่เกี่ยวข้อง
ในหมวด 7
4. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงาน “ทาอย่างไร” พร้อมทั้ง “แสดง
ตัวอย่างประกอบ” ตามความเหมาะสมของคาถาม และการจัดสรรเนื้อที่จานวนหน้า
แนวทางการเขียนอธิบาย
 การอธิบายผลการดาเนินการ : ให้อธิบายในสิ่งที่หน่วยงานประเมินตนเองมาในรอบที่ 1 โดยต้องอธิบายว่า
หน่วยงานมีการดาเนินการ “อย่างไร” มีความโดดเด่นของการดาเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอะไรบ้าง
โดย “ยกตัวอย่างประกอบ” ซึ่งอาจมีรูปภาพ/ กราฟ/ตาราง/อื่นๆ ประกอบการอธิบาย
 ให้อธิบายถึงความโดดเด่นที่เป็น Best Practice ของการเป็นระบบราชการ 4.0: ที่หน่วยงานได้
ดาเนินการในแต่ละหมวด
 ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (หมวด 7) ที่เชื่อมโยงการดาเนินงาน : ให้ระบุตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ตามที่หน่วยงานได้อธิบายไว้ในหมวดที่ 7 โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงสิ่งที่หน่วยงานดาเนินการ
มาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนงาน รวมถึงสรุปรายละเอียดที่ได้ดาเนินงานในแต่ละเรื่องว่าจะนาไปสู่เป้าหมาย
ที่ ต้ อ งการบรรลุ ใ นเรื่ อ งอะไร ตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ พั น ธกิ จ หรื อ ไม่ เป็ น งานที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
มี Outcome และ Impact ต่อส่วนรวมอย่างไร ซึ่งจะนาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนการดาเนินงาน หรือแนวทางต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้มากขึ้นในปีต่อไป
 แม้ว่า คาตอบในแต่ล ะหั ว ข้ อ แต่ล ะหมวดควรสมบูร ณ์ในตัว เองมากที่สุ ดเท่าที่ จะเป็นได้ อย่างไรก็ตาม
คาตอบของหัวข้อที่มีความสัมพัน ธ์กัน ควรส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือเป็นไปในทางเดียวกัน โดยอาจใส่
เนื้อหาที่ต้องการจะมุ่งเน้น ไว้ในหัวข้อหลักที่สอดคล้องกับเกณฑ์นั้น ๆ โดยตรง และสามารถอ้างอิงคาตอบใน
หัวข้ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 ใช้รูปแบบที่กระชับ เนื่องจากมีการจากัดจานวนหน้าจึงควรใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และ
นาเสนอสารสนเทศให้ตรงประเด็น กระชับ และไม่ใช้คาฟุ่มเฟือย
 หน่ ว ยงานสามารถเลื อกใช้รู ป แบบต่าง ๆ ในการจัดทารายงานได้โ ดยไม่ มีข้อจากัดใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะนากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
- การตอบแบบพรรณนา เหมาะสาหรับคาถามที่ต้องการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการทางาน ข้อด้อย
ของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย
- การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับคาถามที่ต้องการคาตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบายเหตุผล
ในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับคาถามประเภทที่มีรายละเอียดมาก
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม
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- การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับคาถามที่ต้องการอธิบายภาพรวม
ความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน ข้อด้อยของการตอบคาถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพหรือ
แผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย
การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละคาถาม
และความถนัดของผู้จัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒ นาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบ
การตอบคาถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อคาถามหรือข้อกาหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่
ผู้อื่นสามารถอ่านและทาความเข้าใจได้ง่าย
คาอธิบาย
แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 3
การจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
หมวด 7 ให้อธิบายถึงสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” เพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ผลผลิตและบริก ารโดยมีค วามสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กับ ยุทธศาสตร์ของส่ว นราชการโดยรวม
โดยเขียนอธิบายไม่เกิน 5 หน้า
แนวทางการตอบคาถามหมวดผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องคานึงถึงมีดังนี้
 แสดงข้อมูล จากตัว ชี้วัดที่ร ะบุ ไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6) และสอดคล้ องกับ
การประเมินตนเองในรอบที่ 1
 ตัวชี้วัดบางตัวที่เป็นชื่อเฉพาะหรือระบบหรือคาเฉพาะของหน่วยงาน ควรมีคาอธิบายโดยสรุปสั้นๆ
ให้สามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการวัดผลลัพธ์นั้น
 ข้อมูล เชิงเปรี ย บเทีย บที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับหน่วยงานในประเทศ/
ต่างประเทศที่มีพันธกิจคล้ายกัน หรือ หน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี)
 อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย (นอกเหนือจากตาราง ควรมีคาอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ ควรมีคาชี้แจงประกอบ)
 การตอบคาถามในหมวด 7 เป็น การแสดงให้เห็นว่า หน่ว ยงานได้ กาหนดตัว วัดที่สาคัญซึ่งสอดคล้อง
การปฏิบั ติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ
การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการเพื่อค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการ
และในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น
 ให้อธิบายผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทุกหมวด โดยแบ่งเป็น
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ดาเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กาหนดไว้
ประจาปี และผลลัพธ์จากตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดาเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
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7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญ
กับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผู กพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้าน
การบริ หารบุ คคล การพั ฒนา และการสร้างการมี ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรของส่ ว นราชการ เพื่อ ให้ มี
สมรรถนะสูง
7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่าง ๆ
ที่นอกจากจะบรรลุ เป้ าหมายของการดาเนินการแล้ วยังส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สั งคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้า นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เป็ น การวัด ความส าเร็ จ ของการด าเนิน การในด้า นต่ า ง ๆ ที่ น อกจากจะบรรลุ เ ป้ า หมายของการ
ดาเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่
และประเทศ
7.6 การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นด้ า นการลดต้ น ทุ น การสร้ า งนวั ต กรรม และการจั ด การ
กระบวนการ เป็น การวัดความสาเร็จ ของการดาเนินการบรรลุเ ป้า หมายด้านการบริห ารจัด การ
เพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

โครงสร้างของเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

P. ลักษณะสาคัญขององค์การ
1. การนาองค์การ
1.1 ระบบการนา
องค์การที่สร้าง
ความยั่งยืน

1.2 ป้องกันทุจริต
และสร้างความ
โปร่งใส

1.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากเครือข่าย

2 ข้อ
6 หมวดกระบวนการ + 1 หมวดผลลัพธ์
1.4 คานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม
และการมุ่งเน้นให้
เกิดผลลัพธ์

Basic
Advance

24 หัวข้อกระบวนการ +
ผลลัพธ์ 6 มิติ

3 ระดับ

Significance

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี 2564

117

