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คํานํา 

 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบใหนําการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใชตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเปนเครื่องมือ

ผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

 สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เปนตัวช้ีวัดบังคับในมิติดานการพัฒนาองคการ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ของสวนราชการระดับจังหวัด 

         ดังน้ัน เพื่อใหจังหวัดที่ตองดําเนินการตามตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 ไดทราบแนวทางและวิธีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดดังกลาว ซึ่งจะชวยใหจังหวัดได

เตรียมความพรอมในเรื่องตาง ๆ และสามารถดําเนินการไดครบถวนและสอดคลองกับ 

แนวทางการประเมินผลเพื่อใหบรรลุเปาหมายความสําเร็จที่ไดกําหนดไว สํานักงาน ก.พ.ร.  

จึงไดจัดทําคูมือน้ีขึ้นเพื่อใหจังหวัดไดนําไปใชประโยชนในการดําเนินการตอไป  

ทั้งน้ี เพื่อใหจังหวัดสามารถดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีไดอยางถูกตองสมบูรณ ขอให

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

คูมือการนําองคกรเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคูมือเทคนิคการ

ปรับปรุงและพัฒนาองคการ เวอรช่ัน 1.0  ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเผยแพรใหจังหวัดไปแลวดวย 

 

 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

กันยายน 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
                                                                      

 

  

สารบัญ 

                              

  หนา

1. ความสําคัญและเหตุผลความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

1 

2. หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3 

3. ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับเครื่องมือการ

บริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ 

15 

4. ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสวนราชการระดับจังหวัด 

16 

5. คําอธิบายและเกณฑการใหคะแนน 

 ตัวช้ีวัดที่ 12.1   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

  องคการ  

 ตัวช้ีวัดที่ 12.2   ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการ 

 บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ 

 ของจังหวัดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 

 ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

 ตัวช้ีวัดที่ 12.3  ระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงน้ําหนักของการจัดทํา    

 แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

20 

6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ  

 

31 

7.  แนวทางการประเมินผลตามตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ” 

40 

ภาคผนวก ก :  43 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 44 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ  .2552  

46 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

47 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 50 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 51 



                      
                                                                      

 

  

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

59 

แบบฟอรมที่ 7   แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 62 

แบบฟอรมที่ 8   

 

แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

64 

ภาคผนวก ข : 65 

ตัวอยางแผนพัฒนาองคการ และการวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ  

ภาคผนวก ค : 74 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  

ภาคผนวก ง : 172 

รายละเอียดการดําเนินการและการประเมินกิจกรรม IT 3 จังหวัดตองมีระบบและ

สามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม ถูกตอง และ

ทันสมัย 

 

ภาคผนวก จ : 183 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข) 

การวัด  การวิเคราะห และการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 ประเทศที่พัฒนาแลวในหลายประเทศไดมีการนําระบบคุณภาพการบริหารจัดการ        

มาใชทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเน่ืองและเปนการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงชาติ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และไดเปน

แนวทางใหประเทศตาง ๆ นําไปประยุกตใชมากกวา 70 ประเทศ เชน 

 

 

ประเทศ 

 

ชื่อรางวัลทีพ่ัฒนามาจาก MBNQA 

ป ค.ศ.  

ที่เริ่มประกาศ 

มอบรางวัล 

ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award 

(ABEA) 

1988 

สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989 

สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1994 

ญ่ีปุน Japan Quality Award (JQA) 1995 

 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบ

ราชการไทยที่ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู

ระดับมาตรฐานสากล (High Performance)  

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบราชการมาอยางตอเน่ือง เพื่อให

หนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ โดยนําเทคนิคและ

เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

11.  .  ความสําคัญและเหตผุลความจําเปนในการพัฒนาความสําคัญและเหตผุลความจําเปนในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for 

Change) เปนตน อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ของหนวยงานภาครัฐ และเปนการรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป สํานักงาน 

ก.พ.ร. จึงไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตามขอเสนอของสํานักงาน ก.พ.ร. 

           นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. 

เสนอ ซึ่งแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทยฯในประเด็นยุทธศาสตรที 3 มุงสูการเปน

องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรู  

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ ไดกําหนด

เปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย ดังน้ี 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

3. มุงสูการเปนองคการที่มี

ขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมี

ความพรอมและ

ความสามารถในการเรียนรู 

คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และ

ปรับตัวไดอยางเหมาะสม

ตอสถานการณตางๆ  

สวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ

สามารถพัฒนาขีด

สมรรถนะและมีความ

พรอมในการดําเนินงาน 

� ระดับ

ความสําเร็จของ 

สวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ

ในการปรับปรุง

และยกระดับ

คุณภาพการ

บริหารงานตาม

แผนพัฒนา

องคการ  

� ระดับสมรรถนะ

ของขาราชการ

และเจาหนาที่

ของรัฐที่ไดรับการ

พัฒนาตามเกณฑ

มาตรฐาน  

� ไมนอยกวา  

รอยละ 80 โดย

เฉล่ีย  

 

 

 

 

 

� ไมนอยกวา  

รอยละ 80 โดย

เฉล่ีย  
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 ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ในประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 ดังกลาว การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงไดกําหนด

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในป 2555 ดังน้ี 

 ระดับความสําเร็จของสวนราชการและหนวยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ

การบริหารงานตามแผนพัฒนาองคการไมนอยกวารอยละ 80 โดยเฉล่ีย 

 

22. . หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนการนําหลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัล

คุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award 

(MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA)  

มาปรับใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และการดําเนินการตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง  

การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีความเหมาะสมตามบริบทของ 

ภาคราชการไทย ทั้งน้ี เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบในการประเมินองคกรดวยตนเอง และ

เปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

การทํางานของหนวยงานภาครฐัไปสูมาตรฐานสากล 

         เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัยคานิยมหลัก (Core Value)  

11 ประการ ดังน้ี 

1.  การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน 

2.  ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 

3.   การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล 

4.   การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.   ความคลองตัว 

6.   การมุงเนนอนาคต 

7.   การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

8.   การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

9.   ความรับผิดชอบตอสังคม 

10.  การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

11.  มุมมองในเชิงระบบ 
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1. การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน 

 ผูบริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญที่จะขับเคล่ือนใหองคการประสบความสําเร็จ โดย

ตองใหความสําคัญกับเรื่อง ตอไปน้ี 

1) การกําหนดทิศทาง คานิยมที่มีความชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยเนนคานิยมที่

ใหความสําคัญกับผูรับบริการ รวมทั้งกําหนดความคาดหวังขององคการท่ีมุงเนนใหเกิด 

ความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด ทั้งน้ี เพื่อเปนการชี้นําการดําเนิน

กิจกรรมและการตัดสินใจขององคการ    

2) การจัดทํากลยุทธ ระบบ และวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุผลการดําเนินการที่เปนเลิศ 

กระตุนใหมีนวัตกรรม สรางความรูและความสามารถ และทําใหมั่นใจวาองคการมีความยั่งยืน    

3) การกําหนดใหมีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการขององคการ  

เพื่อนําผลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคการ 

4) การกํากับดูแลตนเองที่ดี และการเสริมสรางจริยธรรมภายในองคการใหมี 

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ในดานจริยธรรม การปฏิบัติการ และผล 

การดําเนินการขององคการ ทั้งน้ี ผูบริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี โดยการมี

พฤติกรรมที่มีจริยธรรม  

5) การสรางแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํา

ใหองคการประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู มีนวัตกรรม และมีความคิดสรางสรรค    

6) การมีสวนรวมในการวางแผน การสื่อสาร การสอนงาน การพัฒนาผูนําใน

อนาคต การยกยองชมเชยพนักงาน  และการเปนแบบอยางที่ดี  

 2.  ความเปนเลิศที่มุงเนนผูรับบริการ 

การดําเนินการของสวนราชการ มุงเนนใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนดังน้ันผูที่

จะตัดสินวาสวนราชการใดดําเนินการประสบความสําเร็จหรือไม ไดแกประชาชนซึ่งเปน

ผูรับบริการน้ันเอง  

ทั้งน้ีองคการที่มุงเนนผูรับบริการควรใหความสําคัญกับเรื่อง ดังตอไปน้ี 

 การใหความสําคัญกับผูรับบริการในปจจุบันและอนาคต  คือ  การเขาใจ 

ความตองการของผูรับบริการในปจจุบัน และการคาดการณความตองการของผูรับบริการที่พึงมี

ในอนาคต  

 การสรางความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ สามารถดําเนินการไดใน 

ทุกขั้นตอน ตั้งแตการเขาถึงบริการ คุณภาพของการใหบริการ การลดขอผิดพลาดในการ

ใหบริการ การลดขอรองเรียนจากผูรับบริการ รวมทั้งความสัมพันธระหวางองคการกับ

ผูรับบริการ ซึ่งชวยสรางความไววางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ ทั้งน้ี 
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องคการที่จะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการไดน้ัน จําเปนตองรับฟงความคิดเห็น

ของผูรับบริการ สามารถคาดการณความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และตระหนักถึงการพัฒนา

ทางเทคโนโลยี รวมทั้งการตอบสนองอยางรวดเร็วและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของ

ผูรับบริการ 

  

3. การเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล 

การที่องคการจะบรรลุผลสําเร็จในการดําเนินการไดน้ัน องคการตองมีแนวทางที่

ปฏิบัติไดเปนอยางดีในเรื่องการเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล การเรียนรูขององคการ 

รวมถึงการปรับปรุงอยางตอเน่ืองของแนวทางที่มีอยูและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่นําไปสู

เปาประสงคและแนวทางใหมๆ การเรียนรูตองถูกปลูกฝงลงไปในแนวทางที่องคการปฏิบัติการ 

ซึ่งหมายความวา การเรียนรูจะตอง  

1) เปนปกติวิสัยของงานประจําวัน  

2) มีการปฏิบัติในระดับบุคคล หนวยงาน และองคการ  

3) สงผลตอการแกปญหาที่ตนเหตุ  

4) มุงเนนการสรางและแบงปนความรูทั่วทั้งองคการ และ  

5) เกิดขึ้นจากโอกาสที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญและมีความหมาย

แหลงการเรียนรูในองคการ รวมถึงความคิดของบุคลากร การวิจัยและพัฒนา ขอมูลจากผูรับบริการ 

การแบงปนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

ทั้งน้ี การเรียนรูขององคการและบุคลากรสงผลดังน้ี 

 การเรียนรูขององคการสงผล ดังน้ี  

1)  การเพิ่มคุณคาใหแกผูรับบริการผานการบริการใหมหรือที่ปรับปรุงใหม  

2)  การลดความผิดพลาด ความสูญเสีย และตนทุนที่เกี่ยวของ  

3)  การปรบัปรุงความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการและการลดรอบเวลา  

4) การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคการ  

5)  การเพิ่มผลการดําเนินการขององคการเพื่อใหบรรลุผลในดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมและการใหบริการตอชุมชนในฐานะพลเมืองดี 

 การเรียนรูของบุคลากรสงผล ดังน้ี  

1)  ทําใหบุคลากรที่อยูในองคการมีความพึงพอใจและมีทักษะหลากหลายมากขึ้น  

2)  เกิดการเรียนรูขามหนวยงาน  

3)  สรางสินทรัพยทางความรูขององคการ 

4)  มีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นเพื่อใหมีนวัตกรรม 
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ดังน้ัน การเรียนรูจึงไมควรมุงเพียงแตการใหไดผลผลิตและบริการท่ีดีขึ้น แตควร 

มุงถึงความสามารถในการตอบสนองผูรับบริการ การปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพที่ดี

ขึ้นดวย เพื่อทําใหองคการมีความยั่งยืน  รวมทั้งทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจใน

การมุงสูความเปนเลิศ 

 

 4.  การใหความสําคัญกับบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การใหความสําคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุงมั่นที่จะทําใหบุคลากรมี

ความพึงพอใจ มีการพัฒนา และมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุน

และมีผลการดําเนินการที่ดีท่ีปรับใหเหมาะสมกับความตองการของบุคลากรท่ีมีความแตกตาง

กันในดานสถานที่ทํางานและชีวิตครอบครัว   ความทาทายที่สําคัญในการใหความสําคัญกับ

บุคลากร มีดังน้ี  

1) การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของผูนําองคการที่มีตอความสําเร็จของ

บุคลากร 

2) การยกยองชมเชยบุคลากรที่มากกวาการใหคาตอบแทนตามปกติ  

3) การสนับสนุนการพัฒนาและความกาวหนาของบุคลากร  

4) การแบงปนความรูขององคการเพื่อใหบุคลากรสามารถใหบริการผูรับบริการ

ไดดียิ่งขึ้นและสนับสนุนใหองคการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  

5) การสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากรกลาคิดกลาทําและมีนวัตกรรม  

6) การสรางสภาพแวดลอมสนับสนุนเพื่อบุคลากรที่หลากหลาย 

องคการตองสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อใหสามารถบรรลุ

เปาประสงคโดยรวมไดดีขึ้น    

ความรวมมือภายในองคการ อาจรวมถึง ความรวมมือระหวางบุคลากรและผูบริหาร 

ซึ่งอาจนําไปสูการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมขามหนวยงาน หรือการปรับโครงสรางงาน เชน 

การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือภายในองคการ อาจเกี่ยวของกับการสรางเครือขาย

ความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ เพื่อปรับปรุงความยืดหยุน การตอบสนอง และการ

แบงปนความรู 

ความรวมมือภายนอกองคการ อาจเปนการรวมมือกับผูรับบริการ และหนวยงานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ ความรวมมือในรูปแบบเครือขายเปนความรวมมือภายนอกที่มีความสําคัญมากขึ้น

เรื่อย ๆ    

ความรวมมือภายในและภายนอกองคการที่ดีจะกอใหเกิดการพัฒนาตอเปาประสงค

ระยะยาว ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาและปรับปรุงองคการ ดังน้ัน องคการควรคํานึงถึง
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ความตองการที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จรวมกัน มีวิธีการสื่อสารอยางสม่ําเสมอ มีแนวทาง

ในนการประเมินความกาวหนา และวิธีการปรับใหเขากับสภาวะที่เปล่ียนแปลง ในบางกรณีการ

ใหการศึกษาและการฝกอบรมรวมกันอาจเปนวิธีการหนึ่งที่คุมคาสําหรับการพัฒนาบุคลากร 

  

5.   ความคลองตัว 

 องคการตองมีความคลองตัว เพื่อใหประสบผลสําเร็จในภาวะปจจุบันที่มี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีการแขงขันในระดับโลก ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีความยืดหยุน e-Service ทําใหองคการตองมีการตอบสนองที่

รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความยืดหยุน และปรับเปลี่ยนตามความตองการของผูรับบริการเฉพาะราย 

องคการตองใชเวลาใหสั้นลงเรื่อย ๆ ในการนําผลผลิตใหมและบริการใหมหรือที่ปรับปรุงใหม

เขาสูสังคม ขณะเดียวกันองคการตองตอบสนองผูรับบริการใหรวดเร็วและยืดหยุนมากขึ้นเรื่อย 

ๆ การปรับปรุงที่สําคัญในการลดเวลาในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ทําให

องคการตองการระบบงานใหม ๆ การลดความซับซอนของหนวยงานและกระบวนการ หรือมี

ความสามารถในการเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสูอีกกระบวนการหนึ่งอยางรวดเร็ว ดังน้ัน 

บุคลากรที่ไดรับการอบรมขามหนวยงานและไดรับการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งในบรรยากาศแขงขันที่รุนแรง 

 ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการบรรลุความทาทายเชิง

ยุทธศาสตร คือ รอบเวลาในการออกแบบกระบวนการหรือบริการออกสูสังคม หรือรอบเวลาการ

สรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคการตองบูรณา

การการทํางานแตละขั้นตอนในกิจกรรมตาง ๆ เริ่มตั้งแตการวิจัยหรือกรอบแนวคิด ไปจนถึงการ

นําไปปฏิบัติ 

 ผลการดําเนินการในดานเวลามีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน และรอบเวลา

กลายเปนตัววัดกระบวนการที่สําคัญ การมุงเนนเรื่องเวลากอใหเกิดประโยชนอื่น ๆ ที่สําคัญ

ดวย การปรับปรุงในเรื่องเวลาจะผลักดันใหมีการปรับปรุงตาง ๆ ในเรื่องระบบงานขององคการ 

คุณภาพ ตนทุน และผลิตภาพไปพรอม ๆ กัน 

 

 6. การมุงเนนอนาคต 

ในสภาพแวดลอมปจจุบัน การสรางองคการที่มีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจ

ปจจัยตางๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบตอการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของ

องคการ ทั้งน้ี องคการที่จะประสบความสําเร็จตองมีแนวคิดที่ในการมุงเนนอนาคตอยางจริงจัง 
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และมีความมุงมั่นที่จะสรางพันธะระยะยาวกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ผูรับบริการ 

บุคลากร ผูสงมอบบริการ สาธารณชน และชุมชนขององคการ    

  การวางแผนงานขององคการจึงควรคาดการณลวงหนาถึงปจจัยตางๆ เชน ความ

คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ การพัฒนาดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ

กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ความคาดหวังของชุมชนและสังคม ดังน้ัน เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตรและการจัดสรรทรัพยากรจึงตองรองรับปจจัยดังกลาวดวย การมุงเนนอนาคต 

ครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรและผูสงมอบบริการ การวางแผนสืบทอดตําแหนงที่มี

ประสิทธิผล การสรางโอกาสเพื่อนวัตกรรม และการคาดการณลวงหนาถึงความรับผิดชอบตอ

สาธารณะ 

 

 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีความสําคัญตอการปรับปรุงบริการ 

กระบวนการ และการปฏิบัติการขององคการ รวมทั้งการสรางคุณคาใหมใหแกผูมีสวนไดสวน

เสีย   นวัตกรรมควรนําองคการไปสูมิติใหมในการดําเนินการ นวัตกรรมไมอยูในขอบเขตงาน

ของการวิจัยและพัฒนาเทาน้ัน นวัตกรรมมีความสําคัญตอการดําเนินการในทุกแงมุมและทุก

กระบวนการ ผูนําองคการจึงควรชี้นําและจัดการใหนวัตกรรมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการ

เรียนรู องคการควรบูรณาการนวัตกรรมไวในการทํางานประจําวันและใชระบบการปรับปรุงผล

การดําเนินการขององคการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

นวัตกรรมเกิดจากการสะสมความรูขององคการและบุคลากร ดังน้ัน ความสามารถ

ในการเผยแพรและใชประโยชนจากความรูเหลาน้ีอยางรวดเร็วจึงมีความสําคัญตอการผลักดัน

นวัตกรรมขององคการ 

 

 8. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 

การวัดและการวิเคราะหผลการดําเนินการมีความสําคัญตอองคการ การวัดผลควร

มาจากความจําเปนและกลยุทธหลักขององคการ รวมทั้งควรใหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ

อยางยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธที่สําคัญ    

การจัดการผลการดําเนินการขององคการตองใชขอมูลและสารสนเทศหลาย

ประเภท   ซึ่งควรครอบคลุมถึง ผลการดําเนินการดานผูรับบริการ ผลผลิตและบริการ รวมทั้ง

การเปรียบเทียบผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการ กระบวนการ และผลการดําเนินการเทียบ

กับคูเทียบเคียง รวมถึงผลการดําเนินการของผูสงมอบ บุคลากร ตลอดจนธรรมาภิบาลและ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ    
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การวิเคราะห หมายถึง การสกัดสาระสําคัญของขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การประเมินผล การตัดสินใจ และการปรับปรุง ในการวิเคราะห องคการจําเปนตองใชขอมูล

เพื่อบงบอกถึงแนวโนม การคาดการณ และความเปนเหตุเปนผลกัน ซึ่งโดยปกติแลวอาจไม

เห็นเดนชัด การวิเคราะหจะสนับสนุนจุดมุงหมายหลาย ๆ ประการ เชน การวางแผน การ

ทบทวนผลการดําเนินการโดยรวม การปรับปรุงการปฏิบัติการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และ

การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับคูเทียบ  

ในการปรับปรุงผลการดําเนินการและการจัดการการเปลี่ยนแปลง องคการควรให

ความสําคัญกับการเลือกและใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ ที่ควรสะทอนถึงปจจัยตางๆ ที่นําไปสู

การปรับปรุงผลการดําเนินการในดานผูรับบริการ การปฏิบัติการ การเงิน และจริยธรรม  

กลุมตัวช้ีวัดที่เช่ือมโยงกับความตองการของผูรับบริการและผลการดําเนินการขององคการจะ

เปนพื้นฐานที่เดนชัดในการทําใหกระบวนการทั้งหมดสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ

เปาประสงคขององคการ การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกระบวนการติดตาม อาจทําใหเกิดการ

ประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนีช้ีวัดเพื่อใหสนับสนุนเปาประสงคขององคการยิ่งขึ้น 

 

 9. ความรับผิดชอบตอสังคม  

ผูนําองคการควรใหความสําคัญตอความรับผิดชอบที่มีตอสาธารณะ พฤติกรรมที่มี

จริยธรรม และความจําเปนในการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดีดวย ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดีในการ

มุงเนนจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและการคุมครองปองกันสุขอนามัยของสาธารณะ ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดลอม การคุมครองปองกันสุขอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ครอบคลุมถึงการ

ปฏิบัติการขององคการ และรอบเวลาของกระบวนการและบริการ    

นอกจากนั้น องคการควรใหความสําคัญตอการอนุรักษทรัพยากรและการลดความ

สูญเสียตั้งแตตนทาง การวางแผนจึงควรคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในเชิงลบที่อาจ

เกิดขึ้นจากการดําเนินการ การวางแผนที่มีประสิทธิผลควรปองกันมิใหเกิดปญหา แกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมา และจัดใหมีสารสนเทศและการสนับสนุนที่ จําเปน เพื่อให

สาธารณะมีความตระหนักในเรื่องดังกลาวอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นของสาธารณะ 

  ในหลายๆ องคการ ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการมีความสําคัญมากในดาน

ความรับผิดชอบตอสาธารณะ การตัดสินใจที่เก่ียวกับการออกแบบมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และชุมชนหรือไม ดังน้ัน กลยุทธการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลจึงควรคาดการณ

ลวงหนาถึงความกังวลและความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
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องคการควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธตอผูมีสวนได

สวนเสียทั้งหมด การปฏิบัติทางดานจริยธรรมอยางจริงจังควรเปนขอกําหนดและตองมีการตรวจ

ติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคการ 

 การบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี เกี่ยวของกับการนําองคการและการสนับสนุน

จุดประสงคที่สําคัญดานสาธารณะ ตามขอจํากัดดานทรัพยากรขององคการ จุดประสงค

ดังกลาว อาจรวมถึงการปรับปรุงดานการศึกษาและสุขอนามัยของชุมชน การทําใหมี

สิ่งแวดลอมที่ดี การอนุรักษทรัพยากร การใหบริการชุมชน การปรับปรุงวิธีปฏิบัติขององคการ 

และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหกับประชาชน ภาวะผูนําในฐานะที่เปนพลเมืองดียังรวมถึงการ

ผลักดันองคการอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนใหรวมดําเนินการตามจุดประสงคดังกลาวดวย  

การจัดการในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม จําเปนตองใชตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและ

ความรับผิดชอบของภาวะผูนําสําหรับตัววัดดังกลาว 

 

 10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 

การวัดผลการดําเนินการขององคการ จําเปนตองมุงเนนผลลัพธที่สําคัญ ผลลัพธ

ดังกลาวควรใชเพื่อสรางคุณคาและรักษาความสมดุลของคุณคาใหแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

ไดแก ผูรับบริการ บุคลากร พนักงานที่เกี่ยวของ และชุมชน จากการสรางคุณคาใหแกผูมีสวนได

สวนเสียที่สําคัญเหลาน้ี ทําใหองคการสามารถสรางภาพลักษณที่ดี  

ทั้งน้ี กลยุทธขององคการควรระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ

อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายซึ่งบางครั้งอาจมีความขัดแยงกันหรือมีการ

เปล่ียนแปลงไป กลยุทธดังกลาวจะชวยทําใหมั่นใจวาแผนงานและการปฏิบัติการตางๆ 

ตอบสนองตอความตองการที่แตกตางกันของผูมีสวนไดสวนเสีย และหลีกเล่ียงผลกระทบใน

เชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียใด ๆ การใชตัวช้ีวัดผลการดําเนินการแบบนําและแบบตาม 

(Leading & Lagging) รวมกันอยางสมดุล เปนวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล เพื่อใหเห็นการ

จัดลําดับความสําคัญระยะสั้นและระยะยาวขององคการ การตรวจติดตามผลการดําเนินการจริง 

และเปนพื้นฐานที่เดนชัดในการปรับปรุงผลลัพธตางๆ   

 

 11. มุมมองในเชงิระบบ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมุมมองในเชิงระบบในการจัดการ

องคการและกระบวนการที่สําคัญ เพื่อใหบรรลุผลลัพธ น่ันคือ ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ   

เกณฑทั้ง 7 หมวดและคานิยมหลักเปนกรอบในการสรางระบบและการบูรณาการกลไกของ

ระบบเขาดวยกัน อยางไรก็ตาม การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมใหประสบความสําเร็จ 
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ตองอาศัยการสังเคราะหที่มองภาพรวมขององคการ มุงเนน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ใหมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ 

รวมกัน ซึ่งหมายถึงการใชการเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางขอกําหนดตางๆ ในหมวดตางๆ ของ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อทําใหมั่นใจวาแผนงาน กระบวนการ ตัววัด และ

การปฏิบัติการตางๆ  มีความสอดคลองกัน และบูรณาการ ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให

องคประกอบแตละสวนของระบบการจัดการผลการดําเนินการขององคการมีการปฏิบัติการ

อยางเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยางสมบูรณ 

ทั้งน้ี มุมมองในเชิงระบบ ครอบคลุมถึง การที่ผูนําระดับสูงมุงเนนทิศทางเชิงกลยุทธ

และมุงเนนผูรับบริการ ซึ่งหมายความวา ผูนําระดับสูงตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไข และจัดการ

ผลการดําเนินการ โดยอาศัยผลลัพธการดําเนินการ  มุมมองในเชิงระบบ ยังรวมถึงการใช

ตัวช้ีวัด และความรูขององคการเพื่อสรางกลยุทธที่สําคัญ น่ันคือ การเชื่อมโยงกลยุทธเหลาน้ี

เขากับกระบวนการที่สําคัญและการจัดสรรทรัพยากรใหมีความสอดคลองไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการโดยรวม และทําใหผูรับบริการพึงพอใจ ดังน้ัน มุมมอง

ในเชิงระบบ หมายถึง การจัดการทั้งองคการ และองคประกอบแตละสวน เพื่อบรรลุความสําเร็จ

ขององคการ 

 กลาวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คือ 

ตองการที่จะเห็นหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุงเนนใหการ

นําองคการเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหความสําคัญกับ

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี

ความยืดหยุนคลองตัว สงเสริมใหขาราชการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู

อยางตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และ ทํางานโดย

มุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ 

         การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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6. การจัดการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ

กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ

การดําเนินการ

การพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

 

ภาพที่ 1 แสดงสวนประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ลักษณะสําคัญขององคกร 

เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบันของสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติ

ภารกิจ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 

สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการ

เผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ   

2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่ง

เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และ

เกณฑในแตละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหาร

จัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและบูรณาการกันอยางเปนอยางระบบ  

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวด คือ 

หมวด 1 การนําองคกร 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 



                      
                                                                      

 

 13

 ทั้งน้ี เกณฑทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายไดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ 

และสวนที่เปนผลลัพธ  

สวนที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิภาพของ

สวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมการนําองคกร ประกอบดวย  

 หมวด 1 การนําองคกร  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

2) กลุมพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

3) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย  

 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล   

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

สวนที่เปนผลลัพธ (หมวด 7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิผลของสวนราชการ 

ใน 4 มิติ ที่มีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก 

 มิติดานประสิทธิผล 

 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 มิติดานการพัฒนาองคกร 

 

          สาระสําคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในแตละหมวด 

โดยสังเขป 

 หมวด 1  การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ

อยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผล

การดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย การ

กระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในสวนราชการ รวมทั้งตรวจ

ประเมินวาสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและชุมชนอยางไร 

 หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
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และการถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได

จัดทําไว เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา 

 หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจ

ประเมินวาสวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึงสวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการ

สรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําให

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี 

 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา   

สวนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการ

ความรูอยางไร 

 หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงาน และระบบ 

การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพ

อยางเต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของ 

สวนราชการอยางไร รวมทั้งตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่

เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ 

 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการ

จัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่

สําคัญตาง ๆ หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและหนวยงานทั้งหมด 

 หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของ

สวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการ

ดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ  หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 
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3.  ความเชือ่มโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับ 

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐอื่น ๆ    

 

 การบริหารจัดการทั้ง 7 หมวดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกี่ยวของกับ

เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐและผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่ผานมา ดังน้ี 

 หมวด 1  การนําองคกร  การดําเนินการที่ผานมาสวนราชการตาง ๆ  ไดมีการจัดทํา

วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคเพื่อเปนทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน     

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  นับตั้งแตป 2548 รัฐบาลไดจัดทําแผนการ

บริหารราชการแผนดิน ซึ่งสวนราชการตาง ๆ จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ 

แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองเช่ือมโยงกัน รวมทั้งการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล นอกจากนี้ไดนําเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเขามาใชควบคูกับ

การบริหารเชิงยุทธศาสตร  

หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปจจุบัน

การดําเนินการในหมวด 3 เปนหมวดที่สวนราชการตาง ๆ ใหความสําคัญเพิ่มขึ้น มีชองทาง

สําหรับรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการหลายชองทาง และ หนวยงานราชการเนนการทํางาน

เชิงรุก เพื่อนําบริการใหเขาถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเคานเตอรบริการประชาชน  ศูนยบริการรวม  

การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการนําผลสํารวจความพึง

พอใจของผูรับบริการมากําหนดเปนตัวช้ีวัดหนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการใหบริการ ในคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการอีกดวย 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4  

เปนสิ่งที่สวนราชการไดดําเนินการอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป 2547 ทั้งการจัดการระบบ

สารสนเทศและการจัดการความรู และเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถ

บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได 

หมวด  5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล ทุกสวนราชการจะมีแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด) มีการวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อป 2548 

และ 2549 การสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม  

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้สวนราชการมีดําเนินการไปแลวใน

หลายเรื่อง เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงดานขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ซึ่งไดนําไปสูการปฏิบัติตอเน่ืองเปนปที่สามแลว  
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนหมวดที่สวนราชการจะไดตรวจสอบผลการ

ดําเนินการวาไดบรรลุผลตามเปาหมายยุทธศาสตรหรือไม ความพึงพอใจของผูรับบริการเปน

อยางไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้นตามตัวช้ีวัดตาง ๆ เปนเชนไร และผลการ

พัฒนาองคกรเปนอยางไร ซึ่งก็เปนผลลัพธตามมิติตาง ๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ 

ตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการของแตละหนวยงาน 

 จากความเชื่อมโยงของระบบการจัดการตาง ๆ ที่ผานมากับเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ ปรากฏดังแผนภาพ  

 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กบัผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับกระบวนทัศน        
(I am Ready)

แผนแมบททรัพยากร
บุคคล 3-5 ป 

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุม
ภายใน

Vision 
Mission 

Strategic
 เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการ 

4 ป (แผนบริหาร

ราชการแผนดิน)
ประสทิธภิาพ

ประสทิธผิล

คุณภาพ        

คํารบัรองการปฏบิัติราชการ 

พัฒนาองคกร

การวิเคราะห
(Competency)

Individual 
Scorecard

การบริหารความเสีย่ง

 

 

ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของระบบการจัดการกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

                    

44..  ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ““ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ””    

        ของสวนราชการระดับจังหวัด ประจําของสวนราชการระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พปงบประมาณ พ..ศศ. . 25255522 

 

           

  4.1  การกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ผานมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.  2549 – 2551 

• ปงบประมาณ พ.ศ.  2549   นํ้าหนักรอยละ 5  เปนตัวช้ีวัดเลือก (สวนราชการ

เลือกจํานวน 114 สวนราชการ ประกอบดวย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย) โดยวัดการ

ดําเนินการแบบ Milestone   มีจุดเนนอยูที่การเรียนรูและทําเขาใจเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพียงตอบคําถามใหครบถวนเทาน้ัน  
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• ปงบประมาณ พ.ศ.  2550   นํ้าหนักรอยละ 5  เปนตัวช้ีวัดบังคับ วัดการ

ดําเนินการแบบ Milestone   มีจุดเนนอยูที่การเรียนรูและทําความเขาใจเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ   การวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุง และการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร 

• ปงบประมาณ พ.ศ. 2551   นํ้าหนักรอยละ 20 เปนตัวช้ีวัดบังคับ วัดผลการ

ประเมินองคกรในเชิงคุณภาพ  โดยเนนการบูรณาการตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคการ

นํามาผนวกเขากับตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยไดมีการประเมิน

องคกรตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI” เพื่อตรวจสอบวาจังหวัดมีการดําเนินการ

บริหารจัดการในแตละขอคําถามตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางมีระบบ 

แบบแผน (Approach) นําไปใชอยางทั่วถึง (Deployment) เกิดการเรียนรู (Learning) และ

บูรณาการเชื่อมโยงสอดคลองกัน (Integration) และประเมินผลจากมาตรฐานที่กําหนดไว 

(Check List) ซึ่งทําใหจังหวัดไดทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พรอมทั้งดําเนินการ

ปรับปรุงองคกรในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย และเมื่อสิ้นปงบประมาณจังหวัดได

ดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองอีกครั้ง เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการสําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 และจัดสงแผนปรับปรุงองคกรจํานวน 2 แผน 

 

4.2  การกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐ  ของสวนราชการระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

                  1) การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 สํานักงาน ก.พ.ร. จะมุงเนนใหจังหวัดปรับปรุงองคการ โดยการวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ* (Improvement Plan) เปนสําคัญ (*เปลี่ยนชื่อ

จากแผนปรับปรุงองคกร เปน แผนพัฒนาองคการ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 – 2555)  ซึ่งจะสงเสริมใหแตละจังหวัดมีความเขาใจและ

นําเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง 

รวมถึงสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพ 

การบริหารจดัการไดอยางเปนระบบ 

2)  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเปนกรอบการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาองคการ ซึ่งถือวาเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรเบื้องตน และเปน

แนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหากสวนราชการสามารถดําเนินการผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเขาสูระดับกาวหนา 
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และ สามารถที่จะการยกระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐไดตอไป 

                     เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่

สามารถบงช้ีระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของสวนราชการในระดับที่กระบวนการหรือ

ระบบเริ่มใชไดผล ดังน้ี 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับ 

     กิจกรรมในหัวขอที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่เขาใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุน 

     กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรม 

     ดานนี้ อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรม 

     ร ะดั บสํ าคัญขององค ก รที่ ร ะบุ ไ ว ในภารกิ จ /ยุทธศาสตร และแผนปฏิบั ติ ก า ร  

    (Integration) 

3) วิธีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบงออกเปน 2 

 แนวทาง ดังน้ี  

 แนวทางที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือวาเปนภาคบังคับที่ทุกสวนราชการ

จะตองดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะกําหนดวิธีการ

ดําเนินการตามเอกสารคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 แนวทางที่ 2   สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งถือวา

เปน ภาคสมัครใจ เน่ืองจากมีหลักเกณฑและกลไกที่แตกตางจากกรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดเผยแพร 

แนวทางการบริหารรางวัลใหสวนราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

                4) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง 

ความสําเร็จที่จังหวัดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับ

มาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และ
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เปนบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัด เพื่อปรับปรุงองคการ

และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของจังหวัดสูระดับมาตรฐานสากล  

5) ขอบเขตการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับ 

จังหวัด ใหครอบคลุมสวนราชการ ดังน้ี 

5.1 สวนราชการประจําจังหวัด ประกอบดวย สํานักงานจังหวัด และสวนราชการ 

ประจําจังหวัดที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคและมีหนวยงานในระดับอําเภอดวย ไดแก ที่ทํา

การปกครองจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด 

สํานักงานที่ดินจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5.2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ 

ประจําจังหวัดตามขอ 5.1 ใหพิจารณาครอบคลุมถึงทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดของสวนราชการ

น้ัน ๆ 

กรณีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ให นําขอมูลผลการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลในสังกัด มาใชประกอบในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดวย ทั้งน้ี เพื่อใหมีขอมูลสําหรับใชประกอบการดําเนินงานได

อยางครบถวนสมบูรณ แตโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดังกลาวนั้น อาจ

ไมจําเปนตองดําเนินการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของตัวช้ีวัดน้ี 

เน่ืองจากโรงพยาบาลไดมีการนําระบบการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital 

Accreditation : HA) มาใชแลวหรือจะนํามาใชตอไป 

ทั้ง น้ี หากจังหวัดมีความประสงคจะนําสวนราชการประจําจังหวัดอื่น ๆ 

นอกเหนือจากที่กําหนดไวในขอ 5.1 มาดําเนินการดวย ใหเปนไปตามความสมัครใจ 
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      5.   คําอธิบายและเกณฑการใหคะแนน 

 

“ตัวชี้วัดที ่12 : ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ของสวนราชการระดับจังหวัด  (น้าํหนักรอยละ 20)” 

  

 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ น้ําหนักรอยละ 20 แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 
 

         แนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี ประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก(รอยละ)

12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ         12 

12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของจังหวัดตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)  

4 

12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา

องคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 

รวม          20 

 

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก : รอยละ 12 

คําอธิบาย : 

• การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการ จํานวน 2   แผน ซึ่งแตละแผนแบง 

การดําเนินงานออกเปน 2  ตัวช้ีวัดยอย ดังน้ี 

นํ้าหนัก (รอยละ) 
ตัวช้ีวัด 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 

12.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของการผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

(วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการใน

หมวดที่ดําเนินการ) 

4 4 
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นํ้าหนัก (รอยละ) 
ตัวช้ีวัด 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 

12.1.2 ระดับความสาํเร็จของรอยละเฉล่ียถวง

นํ้าหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ

ของผลลัพธในการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ 

(วัดผลลัพธของแผนพัฒนาองคการใน

หมวดที่ดําเนินการ) 

2 2 

รวม 6 6 

 

ตัวชี้วัดที่ 12.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการผานเกณฑคุณภาพ 

                         การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

  (วัดกระบวนการของแผนพัฒนาองคการในหมวดที่ดําเนินการ) 

น้ําหนัก : รอยละ 8 (แผนที่ 1 น้ําหนักรอยละ 4 และแผนที่ 2 น้ําหนักรอยละ 4) 

คําอธิบาย : 

• จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนรายหมวด 

โดยนําโอกาสในการปรับปรุงองคการจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไดมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา

องคการ จํานวน 2 แผน ไดแก แผนหมวด 1 การนําองคการ และแผนหมวด 4 การวัด 

การวิเคราะหและการจัดการความรู โดยมีเหตุผล ดังน้ี 

 แผนหมวด 1 การนําองคการ เน่ืองจากผูบริหารมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะผลักดัน

ใหการพัฒนาองคการประสบความสําเร็จ ดังน้ัน จังหวัดควรมีกระบวนการในการพัฒนาระบบ

การนําองคกรที่ดี เพื่อใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ปรับ

บทบาทผูวาราชการจังหวัดใหทําหนาที่บริหารงานโดยการบูรณาการยุทธศาสตร แผนงาน/

โครงการ สรรพกําลังและทรัพยากรภายในจังหวัด และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนใน

สังคมอยางมีทิศทางและเปาหมายรวมกัน  

 แผนหมวด  4  การวัด  การวิเคราะหและการจัดการความรู   เน่ืองจากระบบการวัด  การ

วิเคราะห และการจัดการความรู เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานของจังหวัด

ประสบความสําเร็จ  และการดําเนินงานในปจุจบันผูวาราชการจังหวัด ตองใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจ  รวมทั้งใชสนับสนุนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และใชติดตาม
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ผลการดําเนินงานตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของจังหวัด เปนตน ดังน้ัน จังหวัดจึงควรมี

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใหจังหวัดจัดทําลงในแบบฟอรมที่ 1 และจัดสงให

สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี หากจังหวัดไมสามารถจัดสงได

ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวมของตัวช้ีวัดน้ี 0.5000 คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน : 

วัดความสําเร็จของกระบวนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

โดยมีรายละเอียดเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

 เกณฑการใหคะแนนหมวด 1 การนําองคการ 

 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

รอยละ

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที ่

ไดรับ 

(SMi) 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

ความสําเร็จของการดําเนินการตาม 

LD 1 จังหวัด/ผูบริหารตองมีการ

กําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน 

ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่

คาดหวังขององคการ โดยมุงเนน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถายทอด

ทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือให

เกิดการรับรู ความเขาใจ และการ

นําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะ

สงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตาม

เปาประสงคที่ตั้งไว 

1.0 F - - - P   

แมวาจังหวัดจะนําเฉพาะขอที่มีผลการประเมินยังไมผานเกณฑฯ มาจัดทํา

แผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ .ศ   . 2552 แตในการวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานจะตรวจประเมินทุกขอตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน 
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

รอยละ

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที ่

ไดรับ 

(SMi) 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม LD 2 ผูบริหารจังหวัดมีการ

เ พ่ิ ม อํ า น า จ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ

(Empowerment)ใหแกเจาหนาที่

ระดับตางๆ ภายในองคการ โดยมี

การมอบอํ านาจให กับผู ดํ า ร ง

ตําแหนงอ่ืนในจังหวัดเดียวกัน 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการตาม 

LD 3 ผูบริหารของจังหวัดสงเสริมให

มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและสราง

ความผูกพัน รวมมือภายในองคการ 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม LD 4 จังหวัด/ผูบริหารตอง

กํ าหนดตั วชี้ วั ดที่ สํ า คัญ  และ

กําหนดใหมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการ 

สําหรับใชในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและนําผลการทบทวน

ดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ 

เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของจังหวัดใหดีข้ึน 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม LD 5 จังหวัด/ผูบริหารตองมี

การกําหนดนโยบายในการกํากับ

ดูแลองคการที่ดี (Organizational 

Governance) เพ่ือเปนแนวทางใน

การดําเนินงานของจังหวัด  และ

เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุผล 

0.5 F - - - P   
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

รอยละ

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที ่

ไดรับ 

(SMi) 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

(Wi x SMi) 

จังหวัดตองจัดทําแนวทางปฏิบัติ 

มาตรการ/โครงการรองรับนโยบาย

การกํากับดูแลตนเองที่ดีดังกลาว   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม LD 6 จังหวัดตองจัดใหมี

ระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ ยงที่ ดี  รวมถึ ง 

พัฒนาระบบตรวจสอบภายในให

เ ป น ไ ป  ต า ม แ น ว ท า ง ข อ ง

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม LD 7 จังหวัด/ผูบริหารตอง

กําหนดใหมีวิธีการหรือมาตรการใน

การจัดการผลกระทบทางลบที่

เกิดข้ึนตอสังคม อันเปนผลมาจาก

การดําเนินการของจังหวัด รวมทั้ง

ตองนําวิ ธีการหรือมาตรการที่

กําหนดไวไปปฏิบัติ 

0.5 F - - - P   

คะแนนรวม Σ Wi = 4       Σ (Wi x SMi)
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เกณฑการใหคะแนนหมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

รอยละ

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที ่

ไดรับ 

(SMi) 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

(Wi x SMi)

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT 1 จังหวัดตองมรีะบบ

ฐานขอมูลผลการดําเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงาน

ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม 

ถูกตอง และทนัสมัย 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT2 จังหวดัตองมีระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาจังหวัด ที่

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT3 *จังหวัดตองมรีะบบและ

สามารถคํานวณสถิตผิลติภัณฑ

มวลรวมจังหวดั (GPP) ที่

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

1.0 10* 50* 70* 90* 100*   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT 4 จังหวัดตองมรีะบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดอยางเหมาะสม 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT 5 จังหวัดตองมรีะบบการ

ติดตาม เฝาระวงั และเตือนภยั 

(Warning System) เชน การ

กําหนดระบบการเตือนภยัแบบ

สัญญาณไฟจราจร การจัดตั้ง

หองปฏิบัติการ (Operation 

Room, Management Cockpit, 

 War Room) ที่บงชีถ้ึงการ

0.5 F - - - P   
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เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

รอยละ

(Wi) 1 2 3 4 5 

คะแนนที ่

ไดรับ 

(SMi) 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

(Wi x SMi)

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT 6จังหวดัตองมีระบบ

บริหารความเสีย่งของระบบ

ฐานขอมูลและสารสนเทศ 

0.5 F - - - P   

ความสําเร็จของการดําเนินการ

ตาม IT 7 จังหวัดตองมีการจัดทํา

แผนการจัดการความรู และนําแผนไป

ปฏิบัต ิ

0.5 F - - - P   

คะแนนรวม Σ Wi = 4       Σ (Wi x SMi)

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

           Σ (Wi x SMi)             หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

 Σ Wi                         W1+ W2 +...+ Wi 

 

โดยที่ : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดตามคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการร

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการระดับจังหวัด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 4   

SM 

หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i 

P 

หมายถึง 

ผาน (Pass) 

F 

หมายถึง 

ไมผาน (Fault) 
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เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

 การผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐานได หมายถึง 

ดําเนินการครบถวนสมบูรณตามขอบเขตที่ระบุไวในเกณฑฯ (ภาคผนวก ค) 

 *เกณฑการใหคะแนน IT 3  “จังหวัดตองมีระบบและสามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย ใหเปนไปตามแนวทางของ

กรมบัญชีกลางและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก ง) 

 

ตัวชี้วัดที ่ 12.1.2  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก : รอยละ 4 (แผนหมวด 1 น้ําหนักรอยละ 2  และแผนหมวด 4 น้ําหนักรอยละ 2) 

คําอธิบาย : 

 ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ หมายถึง ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ 

ดําเนินการของแผนพัฒนาองคการที่สะทอนออกมาในรูปของผลลัพธการดําเนินการ (ตาม

หมวด 7 ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) โดยจังหวัดจัดทําตัวช้ีวัดผลลัพธของ

แผนพัฒนาองคการลงในแบบฟอรมที่กําหนดและสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พรอมแผนพัฒนา

องคการ ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 

    การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนา

องคการ ขอใหจังหวัดรายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
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 ตารางและสูตรการคํานวณสําหรับแผนพัฒนาองคการ 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ       

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัด  

(KPIi) 

น้ําหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก  

(Wi x SMi) 

แผนที่..... ช่ือแผน................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 …. …. …. …. …. SM2 (W2 x SM2) 

. . …. …. …. …. …. . . 

. . …. …. …. …. …. . . 

KPIi Wi …. …. …. …. …. SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

 Σ (Wi x SMi)               หรือ        (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

        Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 
 

โดยที่ : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ 1 

SM 

หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 
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ตัวชี้วัดที ่12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการของจังหวัดตามเกณฑคณุภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ

ผลลัพธการดําเนินการของจังหวัดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(หมวด  7) ของจังหวัด  ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  

นอกเหนือจากการวัดความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ  2 หมวด 

 การจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ  ขอใหจังหวัด

รายงานผลวาสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 

ตารางและสูตรการคํานวณ : 

เกณฑการใหคะแนนเทยีบกับรอยละ    

 ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตวัชี้วัด
ตัวชี้วัด 

(KPIi) 

น้ําหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน

ที่ได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก  

(Wi x SMi) 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 .... .... .... .... .... SM2 (W2 x SM2) 

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

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

KPIi Wi .... .... .... .... .... SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก Σ (Wi x SMi)

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

     

        Σ (Wi x SMi)             หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 
 

        Σ Wi                   W1+ W2 ++... Wi 
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โดยที่ : 

W 

หมายถึง 

นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวช้ีวัดที่กําหนดใหเทากันทุกตัวช้ีวัด  และผลรวม

ของน้ําหนักของทุกตัวช้ีวัด เทากับ  1  

SM 

หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน  ; 1 ,2,… ,i  

 

เกณฑการใหคะแนน : 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

1 Σ (Wi x SMi) = 1 

2 Σ (Wi x SMi) = 2 

3 Σ (Wi x SMi) = 3 

4 Σ (Wi x SMi) = 4 

5 Σ (Wi x SMi) = 5 

 

ตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนาองคการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

น้ําหนัก : รอยละ 4 

คําอธิบาย : 

 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ัน ใหจังหวัดประเมิน

องคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด 2 การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตรและหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการในหมวดดังกลาว 

 นอกจากนี้ใหจังหวัดประเมินกรณี หมวด 1 การนําองคกร และหมวด 4 การวัดการ

วิเคราะหและการจัดการความรูเพื่อตรวจสอบวาดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐในหมวดดังกลาวครบถวนหรือไม หากกรณีที่จังหวัดใดยังไมผานเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานบางขอที่ไดดําเนินการไปแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาดวย 
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 นอกเหนือจากการดําเนินงานที่มุงเนนไปที่แผนการพัฒนาองคการ 4 หมวด (หมวด 

1 - 4) แลว จังหวัดควรพัฒนาการบริหารจัดการองคการในหมวดอื่น ๆ ควบคูไปดวย 

เกณฑการใหคะแนน : 

 การพิจารณาระดับความสําเร็จเฉล่ียถวงนํ้าหนักของความครบถวนของการร

ประเมินองคกรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบงเปน 

เกณฑการใหคะแนน 
การประเมินผล 

น้ําหนัก 

(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะ

สําคัญขององคกร (15 คําถาม) 

1 3 6 9 12 15 

2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานการ

ประเมินองคกรดวยตนเองหมวด 1-4 ตาม

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (4 หมวด) 

1 0 1 2 3 4 

3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 

2 0 - 1 - 2 

รวม 4      

หมายเหตุ :  * เปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการรายหมวด โดยใชแนวทางการจัดทําของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

            * กรณีที่จังหวัดใดยังไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานบาง

ขอที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หมวด 1 และหมวด 4) ใหจัดทําแผนพัฒนา

องคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาดวย 

 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ  

      

ขั้นตอนการดําเนินการตามตัวชี้วัด ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

2. การจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธของแผนพัฒนาองคการ 

        3. ดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

4. การประเมนิองคกรดวยตนเองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
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5. การรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 

6. การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 

จังหวัดสามารถพิจารณาใชแนวทางการดําเนินการตามแผนภาพวงจรประกอบ  

ดังภาพ 

ประเมินองคกรเทียบกับ
เกณฑในระดับพื้นฐาน
ประเมินองคกรเทียบกับ
เกณฑในระดับพื้นฐาน

11
วิเคราะห OFI และแผนปรับปรุง ป 51วิเคราะห OFI และแผนปรับปรุง ป 51

จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กระบวนการและผลลัพธ

จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
กระบวนการและผลลัพธ

จัดทําแผนพัฒนาองคการ 
2 แผน 

จัดทําแผนพัฒนาองคการ 
2 แผน 

22

ดําเนินการ
ปรับปรุง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

33

รายงานผลการ
ดําเนินการ

รายงานผลการ
ดําเนินการ

55
ตรวจประเมินจากผูตรวจ

ประเมินภายนอก
ตรวจประเมินจากผูตรวจ

ประเมินภายนอก
66 PMQA PMQA 

SiteSite--Visit Visit 

ประเมินองคกรตาม
เกณฑฯระดับพื้นฐาน

เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ 

ป 53

ประเมินองคกรตาม
เกณฑฯระดับพื้นฐาน

เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ 

ป 53

44

แผนหมวด 1
และ

แผนหมวด 4

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่ 12  

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ขั้นตอนที่  1 การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

จังหวัดจัดทําแผนพฒันาองคการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนรายหมวด 

โดยนําโอกาสในการปรับปรุงองคการจากการประเมินตนเองในปงบประมาณ  พ .ศ.   2551  และ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานมาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา

องคการ  จํานวน   2  แผน  ไดแก แผนหมวด   1  การนําองคกร  และ แผนหมวด   4  การวัด  การ

วิเคราะหและการจัดการความรู  โดยใหจัดทําแผนพัฒนาองคการในแบบฟอรมที่ 1: 

แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) และดูตัวอยาง

ไดจากภาคผนวก ข 
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สําหรับโอกาสในการปรับปรุงองคการในหมวดอื่นๆ ควรดําเนินการพัฒนาไปพรอมๆ กัน 

หรืออาจดําเนินการในโอกาสตอไปตามความเหมาะสมของจังหวัด 

 

 

 

 

 

    การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ใหจัดทําในแบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรม

แผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก) และดูตัวอยางไดจาก

ภาคผนวก ข 

 

 ขั้นตอนที่  2  การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของกระบวนการและผลลัพธของ

แผนพัฒนาองคการ 

                          

 การวัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดน้ีจะวัดความสําเร็จของทั้งกระบวนการและผลลัพธ ดังน้ัน 

จังหวัดตองจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จในแบบฟอรมที่ 2: แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552   

ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะไดแตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่

เช่ียวชาญในดานการพัฒนาองคการ เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองแผนพัฒนาองคการและตัวช้ีวัดที่

จังหวัดเสนอมา และจะแจงผลใหทราบภายในกลางเดือนกุมภาพันธ 2552 เพื่อใหจังหวัด

ดําเนินการตอไป 

 

การดําเนินการในขั้นตอนที่ 1  และ 2  ตามแบบฟอรมที่ 1 และ 2 จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากผูวาราชการจังหวัด และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552   

ทั้งนี้ หากจังหวัดไมสามารถสงไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดจะหักคะแนน

จากคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้  0.5000 คะแนน 

            

 

 

 

 

ขอแนะนํา Roadmap การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

2552 2554

จังหวัด

เนนความสําคัญของฐานขอมูลในการผลักดันยุทธศาสตรภายใตระบบการนาํองคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

2553

1

4

2

3

5

6
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ขั้นตอนที่ 3 ดําเนนิการปรับปรุงองคการตามแผนพัฒนาองคการของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 

จังหวัดดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการที่กําหนด เพื่อใหแผนดังกลาวบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดทั้งในแงความครบถวนของกระบวนการและความสําเร็จของผลลัพธ                   

 นอกจากนี้ การดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร . มีระบบสนับสนุน ดังน้ี 

 คูมือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองคการ เวอรช่ัน 1.0 

 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองคการ หมวด 1-7 

 คลีนิคใหคําปรึกษาเชิงลึกจังหวัด โดยที่ปรึกษาในการพัฒนาองคการที่

เช่ียวชาญในแตละหมวดจะไปใหคําปรึกษา ณ จังหวัด จํานวน 3 ครั้ง 

 คลีนิคใหคําปรึกษาทุกบายวันศุกร ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. โดยทีม

เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

 PMQA e-Learning เว็บไซต www.opdc.go.th 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินองคการตามเกณฑ PMQA ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาองคการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ขั้นตอนนี้จะดําเนินการประมาณเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2552 ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

 1. การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคกร กอนเริ่มดําเนินการประเมินองคกร

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Working Team) ตองรวมกันทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร (นําลักษณะสําคัญ

ขององคกรที่ไดจัดทําตามตัวช้ีวัดฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาทบทวนใหสอดคลองกับ

สภาพที่เปล่ียนแปลงไป) เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพรวมขององคกรตรงกัน และถือวาเปน

จุดเริ่มตนของการประเมินองคกรดวยตนเอง  

 ลักษณะสําคัญขององคกร  จะทําใหคณะทํางานฯ เห็นถึงภาพรวมของจังหวัด  เห็นถึง

ทิศทางที่จังหวัดจะมุงเนน สิ่งที่สําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ  และความทาทายในเชิง

ยุทธศาสตรที่สําคัญที่จังหวัดเผชิญอยู รวมถึงสภาพแวดลอมทั่วไปในการปฏิบัติภารกิจของ

จังหวัด หากคณะทํางานฯ พบวาเรื่องใดมีขอมูลไมเพียงพอ  หรือขอมูลขัดแยงกันทําใหไม

สามารถตอบคําถามเพื่อจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรได จําเปนที่คณะทํางานฯ ตองไปหา
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ขอมูลเพิ่มเติมหรือดําเนินการเพื่อแกไขปรับปรุง  เพื่อใหสามารถทบทวนลักษณะสําคัญของ

องคกรไดอยางสมบูรณมากขึ้น ทั้งน้ี ใหจังหวัดจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแบบฟอรม

ที่ 5 : แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

 2. การจัดทํารายงานประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน   

ใหประเมินหมวด 1 การนําองคกร และ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และ 

การจัดการความรู (ตามแบบฟอรมที่ 3.1 - 3.3) เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการผานเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไดครบทุกขอหรือไม หากยังไมสามารถดําเนินการ

ไดครบ ใหนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมดวย  

นอกจากนี้ ใหจังหวัดประเมินองคกรดวยตนเอง ตามแบบฟอรมที่ 6  : 

แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง หมวด 1-7  ในหมวดที่จะนํามาจัดทํา

แผนพัฒนาองคการในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบดวย หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร และหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทั้งน้ี ในการประเมินดังกลาวใหอธิบายเหตุผลในการประเมินหรือแสดงหลักฐานที่แสดงผลการ

ดําเนินการดวย 

  3  การจัดทําแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาองคการ 2 หมวด ไดแก หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร และหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และในกรณี

ที่จังหวัดใดยังไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานบางขอที่ได

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หมวด 1 การนําองคกร และ หมวด 4 การวัด การ

วิเคราะห และการจัดการความรู) ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

เพิ่มเติมมาดวย 

ทั้งน้ี ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการดังกลาว ใหจัดทําตามแบบฟอรมที่  7 : 

แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยใชแนวทางเชนเดียวกับ

การจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งจัดทําเปนแผนรายหมวด  

 

ขั้นตอนที่ 5  การรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

ใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ีในรายงานรอบ 12 เดือน ประกอบดวย

รายงานตามแบบฟอรมที่ 3 – 8 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 
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    สําหรับการรายงานผลรอบ 6 เดือน น้ัน ใหจังหวัดรายงานผลการดําเนินการของตัวช้ีวัด 

น้ีในภาพรวม ที่แสดงใหเห็นถึงความคืบหนา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ตามแบบฟอรม 

คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยใหรายงานรวมกับตัวช้ีวัดอื่น ๆ 

 

ขั้นตอนที่ 6  การตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินภายนอก 

การตรวจประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน จะเปนการตรวจสอบ

การประเมินความสําเร็จที่จังหวัดไดประเมินตนเอง วาไดคะแนนตรงตามที่ประเมินในแบบฟอรม

ที่ 8 หรือไม  

 ทั้งน้ี จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการขั้นตอนที่ 1- 6 ในชวงเวลาตางๆ ตามปฏิทิน

การดําเนินการดังตอไปน้ี โดยจังหวัดสามารถปรับชวงเวลาการดําเนินการไดตามความ

เหมาะสม  
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ขอแนะนําสําหรับปฏิทินในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ 
 

2551 2552 แนวทางการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. ที่ปรึกษาในการพัฒนาองคการให

คําปรึกษาเชิงลึก ณ จังหวัด  

              

2. การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนา

องคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ .

2552 

              

     - จังหวัดนําโอกาสในการปรับปรุง

จากผลการประเมินองคกรดวยตนเอง

และแผนปรับปรุงองคกรของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาทบทวน

โดยวิเคราะหรวมกับเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

              

     - จัดทําแผนพัฒนาองคการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

จํานวน 2 แผน คือ แผนหมวด 1 และ

แผนหมวด 4  

              

3.   การจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของ               

สง 30 ม.ค. 52

สง 30 ม.ค. 52

ครั้งที่ 3 ติดตามผลการปรับปรงุ
และแนะนําการจัดทาํ
แผนพฒันาองคการป 2553 

 

ครั้งที่ 2 เทคนคิการปรับปรุงองคกร 

ครั้งที่ 1 การจดัทําแผนพฒันาองคการ ป 2552
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2551 2552 แนวทางการดําเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

กระบวนการและผลลัพธ 

4.   ดําเนินการปรับปรุงองคกรตาม

แผนพัฒนาองคการของปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 

              

5.   ประเมินองคกรเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ 

2553  

              

6.   การรายงานผลการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

              

7.   การตรวจประเมินจากผูตรวจ

ประเมินภายนอก 

              

 
 

สง 30 ต.ค. 52 
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ขอแนะนําสาํหรับการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพขอแนะนําสาํหรับการเตรียมการเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัฐในปงบประมาณการบริหารจัดการภาครัฐในปงบประมาณ  พ.ศ. 22555533 
 

1. ถึงแมวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดหมวดให 

จังหวัดมีการมุงเนนในการพัฒนาองคการจํานวน 2 หมวด  แตจังหวัดควรดําเนินการ

พัฒนาองคการไปในทุกหมวดพรอมกัน เพื่อใหเกิดการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ

บริหารจัดการทั่วทั้งองคการ โดยอาศัยผลจากการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และการประเมินองคกรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ขั้นตอนที่ 4) เพื่อวางแผนพัฒนาองคการในปตอไป  ซึ่งถือวา

เปนการดําเนินการตามวงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะตองมีการ

พัฒนาองคการอยางตอเน่ือง  ดังภาพ    

การดําเนนิงาน
ขององคกร
ในปจจบุัน

เปรียบเทยีบกบั
แนวทางและเกณฑ
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ

ทราบวาองคกรมี
โอกาสในการปรับปรุง

การดําเนนิงานในดานใดบาง

วางแผนการพฒันา
และปรับปรุงองคกร

ดําเนนิการ
ตามแผน

11

2233

44

55

 

ภาพที่ 6 วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

2. จังหวัดสามารถกําหนด Roadmap แผนพัฒนาองคการ ดังน้ี  

 

 

   

 

 
 

 

 3. เมื่อ จังหวัดไดกําหนด Roadmap ของแผนพัฒนาองคการแลว ควรเตรียมการ

เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงองคกรใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนด รวมทั้งการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการนั้น อาจกําหนดผูรับผิดชอบอยาง

ชัดเจนในแตละแผน/กิจกรรมยอย เพื่อการติดตามผลการดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขอแนะนํา Roadmap การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

2552 2554

จังหวัด

เนนความสําคัญของฐานขอมูลในการผลักดันยุทธศาสตรภายใตระบบการนําองคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง

2553

1

4

2

3

5

6
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7. แนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

 

แนวทางการประเมินผล : 

แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ  

  เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของตัวช้ีวัดดังกลาวไดบรรลุผลตาม
ขอมูลที่แจงมาจริง เชน  

 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  

 แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 

 รายงานการประชุม 

 บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัด 

 ภาพถาย 

 เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานของตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ :  

  สําหรับเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 12 น้ี ขอให 

จังหวัดจัดเตรียมไว ณ จังหวัดเพื่อพรอมใหผูประเมินตรวจสอบหรือขอขอมูลเพิ่มเติม 

  สําหรับหลักฐานการดาํเนินการตามแผนพัฒนาองคการหมวด 4 หัวขอการ

จัดทําระบบและสามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย ใหศึกษาเพิม่เติมจากภาคผนวก ง 

2. ประเมินผลจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ  

 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และคณะทํางานที่เก่ียวของ 

 ผูจัดเก็บขอมูล 

3. การสังเกตการณ  

  การจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลกอน 

และหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ

สอบถามขอมูลตางๆ จากเจาของขอมูล 

 ความนาเช่ือถือ เชน ระบุแหลงที่มาไดชัดเจน  สามารถสอบยันขอมูลกับหนวยงาน

เจาของขอมูลไดมีการจัดเก็บเปนระบบและมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  
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แนวทางการประเมินผล 

 ความทันสมัย เชน ความถี่ในการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกครั้งที่ขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานขอมูล 

  ความสามารถในการตรวจสอบได เชน จังหวัดมีความพรอมใหคณะกรรมการฯ จังหวัด 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบขอมูลได 

  สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรม 

  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูล 

  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของจังหวัด 

 
เอกสารที่ตองสงมอบ : 
 

 เอกสารที่ตองสงมอบประกอบดวย แบบฟอรมที่ 1 - 8  ดังน้ี 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 7  แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ทั้งน้ี ในแบบฟอรมที่ 8 จังหวัดจะตองประเมินผลความสําเร็จในแตละ 

ตัวช้ีวัดยอยแลวรายงานผลสรุประดับคะแนนโดยรวมที่ไดของตัวช้ีวัดน้ี 
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การสงมอบงาน : 
 

ใหจังหวัดจัดสงรายงานการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จํานวน 4 ชุด พรอมขอมูลบรรจุในแผนซีดีรอม จํานวน 2 แผน (อน่ึง จํานวนที่กําหนดนี้ 

ไดรวมถึงการสงเอกสารหลักฐานแนบตามคํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนดวยแลว) 

ไปยังสํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สํานักงาน ก.พ.ร. ดังน้ี 

1. แบบฟอรมที่ 1 และ 2    ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 

     2.  แบบฟอรมที่ 3 - 8        ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552   

 

******************* 
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ภาคผนวก   ก 

 

 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 

แบบฟอรมที่ 1 แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2552 

แบบฟอรมที่ 2 แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

แบบฟอรมที่ 3 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 4 แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

แบบฟอรมที่ 5  แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 

แบบฟอรมที่ 6 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

แบบฟอรมที่ 7   แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 8 แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จของ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แบบฟอรมท่ี 1 

  
แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พแบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25522552  
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แบบฟอรมที่ 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

        ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ

KPI 

ขอมูล

ปจจุบัน 

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการ

ใหคะแนน

7.1 ดานประสิทธิผล 1. …………… ……………

 

…………… 

 

………… 1 = …… 

2 = …… 

3 = …… 

4 = …… 

5 = …… 

7.2   ดานคณุภาพ      

การใหบรกิาร 

1. .................. ………..… ………..… …….…… ……………

7.3  ดานระสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

1. …………… 

2. …………… 

…..……… 

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

…..……… 

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

…….……

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

 

……………

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

1.  แผนหมวด 1................

  

กิจกรรมหลกั 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

6. …………………… 

7.4  ดานการพัฒนา

องคกร 

1. …………… …………… …………… …….…… ……………

7.1 ดานประสิทธิผล 1. …………… …………… …………… ………… ……………

7.2   ดานคณุภาพ     

การใหบรกิาร 

1. …………… …………… …………… ………… ……………

7.3  ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

1. …………… 

2. …………… 

…………....

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

…………....

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

…………

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

……………

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

2.  แผนหมวด 4.................

  

กิจกรรมหลกั 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

6. …………………… 
7.4  ดานการพัฒนา

องคกร 

1.  ……………

2.  ……………

…………....

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

…………....

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

…………

……….…

……………

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

 

 

 

 

 

- ประเมินกระบวนการ  
ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน  นํ้าหนัก 
รอยละ 8 
(แตละแผนน้ําหนัก 
รอยละ 4) 
- กิจกรรมหลัก หมายถึง 
การดําเนินการที่จะทําให
ผานเกณฑฯ

ประเมินผลลัพธ 
นํ้าหนักรอยละ 4 
(แตละแผนน้ําหนัก
รอยละ 2) 
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แบบฟอรมที่ 3 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

เมื่อเทียบกับเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

  

 ใหจังหวัดประเมินหมวด 1 การนําองคกร และหมวด 4 การวัด การวิเคราะหและ

การจัดการความรู เพื่อตรวจสอบวาไดผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐานครบทุกขอหรือไม (ประเมินปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2552) 

  

แบบฟอรม 3.1 แบบฟอรมรายงานผลหมวด 1 การนําองคกร 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

หมวด 1 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือหลักฐานท่ี
แสดงผลดําเนินการ 

 
LD 1                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

LD 2                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

LD 3                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

LD 4                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

LD 5                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

LD 6                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

LD 7                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 3.2 แบบฟอรมรายงานผลหมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน 

หมวด 4 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือหลักฐานท่ี
แสดงผลดําเนินการ 

 
IT 1                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

IT 2                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

IT 3                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

IT 4                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

IT 5                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

IT 6                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 

  

IT 7                 ดําเนินการครบถวน  

                อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 3.3  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัในระดับพื้นฐาน

หมวด 7 

ระดับคะแนนที่ได หลักฐานท่ีสําคัญท่ีแสดงถึง
ผลลัพธการดําเนินการ 

 
RM 1    

RM 2    

RM 3    

RM 4    

RM 5    

RM 6    

RM 7    

RM 8    

RM 9    

RM 10   
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แบบฟอรมที่ 4 

แบบฟอรมรายงานผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละ     

ของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัด  

(KPIi) 

นํ้าหนัก

(Wi) 
1 2 3 4 5 

คะแนน

ท่ีได 

(SMi) 

คะแนน      

ถวงน้ําหนัก  

(Wi x SMi) 

แผนที่..... ชื่อแผน................................. 

KPI1 W1 60 70 80 90 100 SM1 (W1 x SM1) 

KPI2 W2 …. …. …. …. …. SM2 (W2 x SM2) 

. . …. …. …. …. …. . . 

. . …. …. …. …. …. . . 

KPIi Wi …. …. …. …. …. SMi (Wi x SMi) 

 Σ Wi = 1  Σ (Wi x SMi) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  เทากับ 

 

     

  Σ (Wi x SMi)            หรือ            (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

        Σ Wi                   W1+ W2 +...+ Wi 

 
 
 
โดยท่ี : 

W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นจากแผนพัฒนาองคการ และ

ผลรวมของน้ําหนักของทุกตัวชี้วัด เทากับ 1   

SM หมายถึง คะแนนที่ไดจากการเทียบกับรอยละของผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัด 

i  หมายถึง ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ ; 1, 2,…, i  
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แบบฟอรมที่ 5 

 

แบบฟอรมรายงานผลการจัดทําลกัษณะสําคญัขององคกร  

 

  

  

รายงานผลการจัดทํารายงานผลการจัดทํา  

  

ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร  

 

จังหวัดจังหวัด........................................................  
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คําอธิบายการตอบคําถาม 

รายงานผลการจัดทําลกัษณะสําคญัขององคกร  

 

 สวนราชการในที่น้ี หมายถึง “จังหวัด” ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร ใหสวนราชการพิจารณาบทบาท

หนาที่ ผูรับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดของ 

สวนราชการ 

 การตอบคําถามจะตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกัน

ทั้งในสวนของลักษณะสําคัญขององคกร และระหวางหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่สวนราชการตองตอบ

คําถาม โดยมีขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของในเรื่องน้ัน ๆ  จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอ

น้ัน ๆ แลว 

 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามที่สวนราชการตองตอบ

คําถาม  แตการตอบคําถามดังกลาวอาจจะยังไมมีความสมบูรณก็ได ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก

ตองใชเวลาในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณี

คําถามใดสวนราชการยังไมไดดําเนินการ ใหสวนราชการตอบวา “ยังไมไดดําเนินการ 

เน่ืองจาก.......” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ) 

 คําถามที่สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ใหตอบวา  

“สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอน้ี”  

 การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององคการ

ที่เกี่ยวของในแตละคําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใช

ตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม โดยมีจํานวนหนาทั้งหมดไมเกิน 15 

หนากระดาษ A4   
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ลักษณะสําคัญขององคกร 
 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึง

สภาพแวดลอมดานการปฏิบัติการของสวนราชการ ความสัมพันธที่สําคัญภายในและ

ภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององคกรแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื่อ

ช้ีนําและจัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการ

อธิบายในหมวด 1-7 ตอไป 
 

กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี ้
 

 

11..  ลักษณะองคกรลักษณะองคกร    

 

เปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ และ

ความสัมพันธที่สําคัญกับประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
 

ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

(1) 

-  พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#) 

- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#) 
 

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

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

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

(2)  

- วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของสวนราชการ

คืออะไร  
 

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

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

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

 



                               
                                                                      

 

 54

3) 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับ

การศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฎิบัติงาน เปนตน (#)  

(ใหใชขอมูลบุคลากรของสวนราชการ ณ วันปจจุบันที่สวนราชการทําการประเมิน) 

 

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

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

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

(4) 

สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

อะไรบาง ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน (#) 

 

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

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

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

 

(5) 

สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ

อะไรบาง (#) (ใหระบุเฉพาะท่ีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบบริการหลักของ

สวนราชการเทาน้ัน) 

 

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

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

.................................................................................................................. 
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ข. ความสัมพันธภายในภายนอกองคกร 

(6) 

โครงสรางองคกร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปน

เชนใด 

 

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

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

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

(7) 

สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอ

กันมีหนวยงานใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#) 

-  ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 

-  มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร 
 

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

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

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

 

(8) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#) 

-  กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลาน้ีมีความตองการและ

ความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง (#)  

-  แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#) 

 

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

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

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

 

 

 



                               
                                                                      

 

 56

 

22..  ความทาทายตอองคกรความทาทายตอองคกร  

 

 เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญใน

เชิงยุทธศาสตร และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ 

 

ก. สภาพการแขงขัน 

(9) 

- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน

เชนใด (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)   

- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด  

-  ประเด็นการแขงขันคืออะไร และผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็น

ดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร  

 

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

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

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

 

(10) 

- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบ

กับคูแขงขันคืออะไร  

- ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของ 

สวนราชการคืออะไร  

 

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

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

.................................................................................................................. 
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(11) 

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง  

(12) 

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมี

อะไรบาง (ถามี) 

 

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

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

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

 

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 

(13) 

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)  

- ความทาทายตามพันธกิจ 

- ความทาทายดานปฏิบัติการ  

- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 

 

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

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

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

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนนิการ 

(14) 

แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อให

เกิดผลการดําเนินการที่ดีอยางตอเน่ืองมีอะไรบาง (#) 

 

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

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

.................................................................................................................. 
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(15) 

ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยน

ความรูอยางไร (#) 

 

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

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

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

 

 

 

************************** 
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แบบฟอรมที่ 6 

 

แบบฟอรมรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

 

 

  

  

    รายงานรายงานสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเองสรุปผลการประเมินองคกรดวยตนเอง  

 

จังหวัดจังหวัด........................................................  

 
 

 

 

จังหวัดประเมินองคกรตามเกณคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 2  

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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แบบฟอรม 6.1  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  2 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 2 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

SP 1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP 3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP 5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP 6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

SP7               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรม 6.2  แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการในหมวด  3 

เกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

หมวด 3 

ผลการดําเนินการ คําอธิบายหรือ
หลักฐานท่ีแสดงผล

ดําเนินการ 
 

CS1               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS2               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS3               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS4               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS5               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS6               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS7               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS8               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 

  

CS9         ดําเนินการครบถวน 

           อยูระหวางดําเนินการ 

 

CS10               ดําเนินการครบถวน  

              อยูระหวางดําเนินการ 
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แบบฟอรมที่ 7 

 

          แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

  

 

  
  

รายละเอียดแผนรายละเอียดแผนพัฒนาองคการ พัฒนาองคการ   

ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..  22555533  

 

จังหวัดจังหวัด...................................................... 
 

 

 

ใชแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาองคการเชนเดียวกับปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

กลาวคือเปนแผนรายหมวด โดยการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ไดกําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาองคการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และ 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ ในกรณี

จังหวัดใดยังไมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในบางขอใน 

หมวด 1 การนําองคกร และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ที่ตอง

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 เพิ่มเติมมาดวย 
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แบบฟอรมที่ 8 

แบบฟอรมรายงานผลระดับคะแนนระดับความสําเร็จ 

ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตัวช้ีวดั 
นํ้าหนักรอยละ 

(Wi) 

คะแนนที่ไดรบั 

(SMi) 

คะแนนถวง

นํ้าหนัก 

(Wi x SMi) 

12.1  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา 

องคการ  
   

12.1.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ

ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

(วัดกระบวนการ) 

   

 หมวด 1 การนําองคกร 4   

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 4   

12.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุ

เปาหมายความสําเร็จของผลลพัธในการดาํเนินการตาม

แผนพฒันาองคการ 

   

 หมวด  1 การนาํองคกร 2   

 หมวด 4 การวดั การวิเคราะห และการจัดการความรู 2   

12.2 ระดบัความสําเรจ็ของรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการ

บรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดาํเนินการของ

จังหวัดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 

4   

12.3 ระดบัความสําเรจ็เฉล่ียถวงนํ้าหนักของการจดัทาํ

แผนพัฒนาองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

   

 1. ความครบถวนของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญ

ขององคกร (15 คําถาม) 

1   

 2. ความครบถวนของการจัดทํารายงานประเมินองคกร

ดวยตนเองหมวด 1 – 4 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 

1   

 3. ความครบถวนของแผนพัฒนาองคการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

2   

 คะแนนรวม 20 
(Σ Wi) 

  
Σ (Wi x SMi) 

 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  เทากับ  

  
Σ (Wi x SMi)    

     Σ Wi  

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

W1 + W2 + …+ Wi 
หรือ 
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ภาคผนวก   ข 

 

 

 

 

ตัวอยางแผนพัฒนาองคการ และการวัดความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการ 
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แบบฟอรมที่ 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการให

คะแนน 

7.1 ดาน

ประสิทธิผล 

   - รอยละของการบรรลุ

ความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามตัวชี้วดัใน

มิติที่ 1 ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ 

100 % 100% 0.5 1 = 60% 

2 = 70% 

3 = 80 % 

4 = 90 % 

5 = 100 % 

 

7.2   ดานคณุภาพ   

การใหบรกิาร 

     

7.3  ดาน

ประสิทธิภาพของ

การปฏบิัติราชการ 

- รอยละความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอนโยบาย

และโครงการในการ

กํากับดูแลองคกรที่ด ี

60% 80% 0.5 1 = 60% 

2 = 65% 

3 = 70 % 

4 = 75 % 

5 = 80 % 

 

1.  แผนพัฒนาระบบนํา

องคกร 

  

กิจกรรมหลกั 

1. การทบทวนและ

ส่ือสารวิสัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคระยะสั้น- ระยะ

ยาว และผลการดําเนินการที่

คาดหวัง 

2. ส่ือสารวิสัยทัศน 

คานิยม เปาประสงคระยะสั้น-

ระยะยาว และผลการ

ดําเนินการที่คาดหวัง 

3. กําหนดตัวชี้วดัที่

สําคัญสําหรับใชในการ

ติดตามการปฏิบัติงานของ

สวนราชการ และทบทวนผล

การดําเนินงาน รวมทั้ง นํา

ผลการทบทวนดังกลาวไป

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

4. กําหนดนโยบายใน

การกํากับดูแลองคการที่ดี  

และสื่อสารไปยังบุคลากร

เพื่อใหนําไปใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติ รวมทั้ง จัดทํา

โครงการรองรบันโยบายใน

แตละดานอยางนอยดานละ 

1 โครงการ 

7.4  ดานการ

พัฒนาองคกร 

 

- รอยละของกลุม

ผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียที่มีสวนรวม

ในการจดัทาํวิสยัทศัน 

คานิยม เปาประสงค

ระยะสั้น ระยะยาว และ

ผลการดําเนินการที่

คาดหวัง 

 

- รอยละของบุคลากรที่

รับรูวสิัยทัศน คานิยม 

เปาประสงคระยะสั้น 

ระยะยาว และผลการ

ดําเนินการที่คาดหวังที่

ครอบคลุมผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยี 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1 = 60% 

2 = 65% 

3 = 70 % 

4 = 75 % 

5 = 80 % 

 

 

 

 

1 = 60% 

2 = 65% 

3 = 70 % 

4 = 75 % 

5 = 80 % 

 

 



                          
                                                                      

 

 70 

 



                          
                                                                      

 

 71 

 



                          
                                                                      

 

 72 

 



                          
                                                                      

 

 73 
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แบบฟอรมที่ 2 

แบบฟอรมแสดงตัวช้ีวัดความสําเร็จของการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

แผนพัฒนาองคการ 

 

มิติดาน 

ตัวช้ีวดัผลลัพธ 

KPI 

ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมาย 

Target 

นํ้าหนัก

คะแนน 

 

เกณฑการให

คะแนน 

7.1 ดาน

ประสิทธิผล 

    - รอยละของการ

บรรลคุวามสําเร็จในการ

ดําเนินการตามตัวชี้วดัใน

มิติที่ 1 ประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ 

60% 80% 0.5 1 = 60% 

2 = 65% 

3 = 70 % 

4 = 75 % 

5 = 80 % 

 

7.2   ดาน

คุณภาพ        

การใหบรกิาร 

     

7.3  ดาน

ประสิทธิภาพ

ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

- รอยละความพึงพอใจ

ของผูใชขอมูลตอระบบ

ฐานขอมูลของจังหวัด 

 

60% 80% 

 

 

 

 

1.0 

 

 

 

 

 

 

1 = 60% 

2 = 65% 

3 = 70 % 

4 = 75 % 

5 = 80 % 

 

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

และการจดัการความรูของ

จังหวัด  

กิจกรรมหลกั 

1. การจัดทําใหระบบฐานขอมลู

ของจังหวัดมคีณุลักษณะอยาง

นอย 3 ประการคือ มีความ

รวดเร็ว ถูกตอง และทันสมยัอยู

เสมอ ใน 5 ระบบ ดังนี้ 

   1.1 ระบบฐานขอมูลสถติิ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(GPP) 

   1.2 ระบบฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการของจังหวัด 

   1.3 ระบบฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วดัตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ 

   1.4 ระบบฐานขอมูลการ

บริหารราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการจํานวน 45 กลุมเรื่อง 

   1.5 ระบบฐานขอมูลตัวชีว้ัด

การบริหารจดัการจังหวดัแบบ

บูรณาการจํานวน 32 ตัวชี้วดั 

2. การจดัทาํแผนการจัดการ

ความรู (KM Action Plan) ครบ

ทุกประเด็นยทุธศาสตร 

 

 

7.4  ดานการ

พัฒนาองคกร 

 

- รอยละของแผนการ

จัดการความรูทีส่ามารถ

นําไปใชในการสนับสนุน

การดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรไดจริง 

80% 100% 0.5 

 

1 = 60% 

2 = 70% 

3 = 80 % 

4 = 90 % 

5 = 100 % 
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ภาคผนวก   ค 

 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Fundamental Level) 

 

 

ประกอบดวย 3 สวน คือ 

 

• เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัระดับพื้นฐาน หมวด 1 - 7 

• คําอธิบายเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัระดับพื้นฐาน 

• หลักเกณฑการพิจารณาความครบถวนสมบูรณของการดําเนินการเพื่อผาน

เกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัระดบัพื้นฐาน 
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สวนที่ สวนที่ 1   1   เกณฑคุณภาพการบริหาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานรจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน  หมวด 1 - 7  

 

คําชี้แจง 

 

วัตถุประสงคของการใชเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมิน

ความสําเร็จของแผนพัฒนาองคการตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552   ซึ่งกําหนดใหจังหวัดดําเนินการตาม

แผนพัฒนาองคการ  จํานวน  2  แผน  (เปนแผนรายหมวด) และจะนําเกณฑน้ีมาใชวัดผล

ความสําเร็จในรอบ 12 เดือน เกณฑคุณภาพดังกลาวถือวาเปนกรอบแนวทางในการประเมิน

องคกรเบื้องตน และเปนแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น” ซึ่งหากจังหวัดสามารถ

ดําเนินการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแลว  และมีการพฒันา

อยางตอเน่ืองเขาสูระดับกาวหนา และระดับเพื่อมุงสูความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐไดตอไป 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเปนกรอบการประเมินที่สามารถ

บงช้ีระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของจังหวัดและหนวยงานของ

รัฐ ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

และสะทอนใหเห็นถึงระดับการพัฒนาของจังหวัดโดยเฉล่ียเปนระดับที่กระบวนการหรือระบบ

เริ่มใชไดผล   ดังน้ี 

 มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทําอยางเปนระบบเพื่อรองรับ

กิจกรรมในหัวขอที่ประเมิน  (Approach) 

 กระบวนการ/ระบบ  เปนที่ เขาใจยอมรับ และเร่ิมมีบทบาทสนับสนุน

กระบวนการ/กิจกรรมในกิจกรรมดานนี้ (Deployment)  

 องคกรเร่ิมมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมดานนี้ 

อาจมีการปรับปรุงใหกระบวนการ/ระบบใหดีขึ้นบาง (Learning) 

 กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมดานนี้สอดรับ  สนับสนุนกิจกรรมระดับ

สําคัญขององคกรที่ระบุไวในภารกิจ/ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

(Intergration) 
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หมวด 1 การนําองคการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 
หรืออยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 การนําองคการ   

LD1 จังหวัด/ผูบริหารตองมีการกําหนดทศิทางการทํางานที่ชดัเจน ครอบคลมุ

ในเรื่องวิสยัทศัน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการทีค่าดหวัง

ขององคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการ

สื่อสารเพื่อถายทอดทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรู ความ

เขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการดาํเนินการ

บรรลผุลตามเปาประสงคที่ตั้งไว 

  

LD 2 ผูบรหิารจังหวัดมีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ(Empowerment)  ใหแก

เจาหนาทีร่ะดับตางๆ ภายในองคการ โดยมีการมอบอํานาจใหกับผูดาํรง

ตําแหนงอ่ืนในจังหวัดเดยีวกัน  

  

LD 3 ผูบรหิารของจังหวัดสงเสรมิใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตาม

เปาหมาย  

  

LD 4 จังหวัด/ผูบริหารตองกําหนดตวัชี้วัดทีส่ําคญั และกําหนดใหมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลการปฏบัิติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจดัลําดับความสาํคัญ เพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของจังหวัดใหดีข้ึน  

  

 ธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอสังคม    

LD 5 จังหวัด/ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการทีด่ี 

(Organizational Governance) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของ 

จังหวัด  และเพือ่ใหการดาํเนินการบรรลุผล จงัหวัดตองจัดทาํแนวทาง

ปฏิบัติ มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ดี

ดังกลาว   

  

LD 6 จังหวัดตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงที่ดี 

รวมถึง พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหเปนไป ตามแนวทางของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

  

LD 7 จังหวัด/ผูบริหารตองกําหนดใหมีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการของ

จังหวัด รวมทั้งตองนําวิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไวไปปฏบัิติ 

 

 
 
  

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 
หรืออยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 การวางยทุธศาสตร   

SP1 จังหวัดตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาทีเ่หมาะสม รวมถึง 

มีการระบผุูรับผดิชอบอยางชัดเจน ในการจดัทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัตริาชการประจําป โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวสิัยทัศนและ

พันธกิจของจังหวัด บรรลุเปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ   

  

SP2 ในการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการของจังหวดั (4 ป และ 1 ป) ตองมีการนํา

ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สาํคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย 

วิสัยทศันและพันธกิจของจังหวัด ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานที่ผานมา ความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมถึง 

กฎหมาย ระเบยีบ และโครงสรางจังหวดั 

  

SP3 จังหวัดตองมีการวางแผนกลยทุธดานการบรหิารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัตริาชการประจําป ของ

จังหวัด รวมทั้ง ตองมีการวางแผนเตรยีมการจดัสรรทรัพยากรอ่ืน ๆ  เพ่ือรองรบั

การดําเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ  

  

 การส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏบิัต ิ   

SP4 ผูบรหิารตองมกีารสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรและการนํา

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ ไปยังบคุลากรที่เก่ียวของ เพ่ือใหบุคลากรไดรับรูเขาใจ

และนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพ่ือใหมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติดังกลาว

บรรลผุล 

  

SP5 จังหวัดมีการถายทอด (cascading) ตัวชี้วดัและเปาหมายระดับจังหวดัลงสู

ระดับสวนราชการประจําจังหวดั (ทุกสวนราชการประจําจังหวัด) และระดับ

บุคคลอยางนอย 1 สวนราชการประจําจังหวัด  รวมทั้ง มีการจัดทําขอตกลง

การปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพ่ือใหสอดคลองไปใน

ทิศทาง  เดียวกันกับเปาประสงคเชิงยทุธศาสตร 

  

SP6 จังหวัดตองจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเรจ็ ซึ่ง

ประกอบดวย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ การจดัสรรทรัพยากรใหแกแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม  

  

SP7 จังหวัดตองมีการวิเคราะหและจัดทาํแผนบรหิารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการ

รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยง

เชิงยุทธศาสตร ความเสีย่งดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ดานกระบวนการ  

  

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 
หรืออยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 ความรูเกี่ยวกบัผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   

CS1 จังหวัดมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจ 

เพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่

ครอบคลุมทุกกลุม 

  

CS2 จังหวัดมชีองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ 

โดยแสดงใหเหน็ถึงประสทิธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว  

  

 การสรางความสัมพันธกับผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย   

CS3 จังหวัดมีการกําหนดผูรับผดิชอบที่ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ 

ขอคิดเห็น/ คําชมเชย  ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีระบบการ

จัดการขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถ

ตอบสนองตอผูรบับริการและผูมี  สวนไดสวนเสียไดอยางทันทวงท ี 

  

CS4 จังหวัดไดนําขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย ใน CS 3 มา

วิเคราะหเพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและหรือการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

  

CS5 จังหวัดมีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

CS6 จังหวดัตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตามระดับการมีมีสวนรวม 5 

ระดับ คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเก่ียวของ การรวมมือกัน 

และการเสริมอํานาจประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งให

ขอเสนอแนะ และรวมติดตามประเมินผลการบรหิารจดัการของจงัหวัด  

  

CS7 จังหวัดมีการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีในแตละ

กลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการ

ดําเนินงานของจังหวัด 

  

CS8 จังหวัดมีการวัดความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุม

ตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของจังหวัด 

  

CS9 

 

 

จังหวัดตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากร 

ในการใหบริการระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงานโดยมีการ

จัดทาํแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีทราบ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการรับบรกิาร 

  

CS10 จังหวัดตองกําหนดวิธีการติดตามคุณภาพการใหบริการเพื่อนํามาวิเคราะห

และปรับปรุงการบริการใหสามารถสนองตอบความตองการไดอยางเหมาะสม 

  

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  (จังหวัด) 

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 
หรืออยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 การวดั การวิเคราะห และการปรบัปรุงผลการดาํเนินการ   

IT1 จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรและ

แผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรอง

การปฏิบัตริาชการ ทีค่รอบคลมุ ถูกตอง และทันสมัย 

  

 การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู   

IT2 จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาจังหวัด ทีค่รอบคลมุ ถูกตอง 

และทันสมัย 

  

IT3 จังหวัดตองมีระบบและสามารถคํานวณสถิตผิลติภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(GPP) ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมยั 

  

IT4 จังหวัดตองมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม 

  

IT5 จังหวัดตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning 

System) เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การ

จัดตั้งหองปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, 

 War Room) ที่บงชีถ้ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

  

IT6 จังหวัดตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ   

IT7 จังหวัดตองมีการจัดทําแผนการจัดการความรู และนาํแผนไปปฏิบัต ิ   
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ 
หรืออยูระหวาง 
ดําเนินการ 

 

ดําเนินการ

ครบถวน 

 
การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจ 

แกบุคลากร เพื่อกอใหเกดิความผกูพันตอองคการ 
  

HR 1 จังหวัดตองกําหนดปจจยัทีมีผลตอความผาสุก และความพงึพอใจ  

ของบุคลากร รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดงักลาวใหมี

ความเหมาะสม เพ่ือสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความ

ผูกพันตอองคการ 

  

HR 2 จังหวัดมรีะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทีมี่ประสิทธิผล 

และเปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพ่ือ

ปรับปรุงการปฏบัิติงานใหดีข้ึน 

  

 การพัฒนาบคุลากรและภาวะผูนํา   

HR 3 จังหวัดตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

กําหนดไวใน SP3 ไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลผุลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  

HR 4 จังหวัดตองมีระบบการประกันคณุภาพของการฝกอบรม รวมถงึการ

ประเมินประสทิธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  

  

HR 5 จังหวัดมแีผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร เพ่ือสราง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัตงิานใหกับบุคลากร 

  

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ยังไมดําเนินการ

หรืออยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ดําเนินการ 

ครบถวน 

 การออกแบบกระบวนการ   

PM 1 จังหวัดตองกําหนดกระบวนการทีส่รางคุณคาจากยทุธศาสตร  

พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

เพ่ือใหบรรลวุิสยัทศันของจังหวัด 

  

PM 2 จังหวัดตองจัดทําขอกําหนดทีส่ําคญัของกระบวนการทีส่รางคุณคาจากความ

ตองการของผูรบับริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด 

ดานกฎหมาย  และขอกําหนดที่สาํคัญทีช่วยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรอื

ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสทิธิภาพและความคุมคา 

  

PM 3 จังหวัดตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดทีส่ําคัญใน PM 2 และนําปจจัย

ที่เก่ียวของทีส่าํคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิด

ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและปรบัปรุงกระบวนอยางตอเน่ือง  

  

PM 4 จังหวัดตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนและ 

มีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ  เพ่ือใหจังหวัดจะสามารถ 

ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

  

 การจัดการและการปรบัปรุงกระบวนการ   

PM 5 จังหวัดตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการทีส่รางคุณคา และ

กระบวนการสนบัสนุน โดยมีวิธีการในการนาํมาตรฐานการปฏบัิติงานดังกลาวให

บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลผุลตามขอกําหนดทีส่ําคญั 

  

PM 6  จังหวัดตองมีการปรับปรุงกระบวนการทีส่รางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

เพ่ือใหผลการดาํเนินการดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา 

และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

  

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

    1 1 2 3 4 5 

  มิติดานประสิทธิผล 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 1  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่จังหวัด 

 ดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย  

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

  มิติดานคณุภาพการใหบริการ 

Le 

(0.7) 

65 70 75 80 85 RM 2  รอยละความพงึพอใจของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

 ตอการใหบริการและการดําเนินงานของจังหวดั 

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

RM 3  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการ 

 ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการทีส่ราง 

 คุณคา(จํานวน 2 กระบวนการที่ไดจดัทาํคูมือปฏิบัติงาน 

 ในป  งปม. 2551 หลักฐานที ่39) 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

RM 4  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการ 

 ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการสนับสนนุ  

 (จํานวน 2 กระบวนการที่ไดจดัทําคูมือปฏิบัตงิานในป งปม. 

 2551 หลักฐานที ่40) 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

 

Le 

(0.7) 

 

Le 

(0.7) 

 

68 

 

 

92 

 

71 

 

 

93 

 

74 

 

 

94 

 

77 

 

 

95 

 

80 

 

 

96 

RM 5  กรณีจังหวัดมีงบประมาณรายจายลงทุน 

 - รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทนุ 

  

กรณีจังหวัดไมมีงบประมาณรายจายลงทุน 

- รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจาย 

      ในภาพรวม  

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 
RM 6  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนบรหิาร 

 ความเสีย่ง 

 

T 

 

ไมมี

 

 

 

- 

 

 

 

+ 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ นํ้าหนัก เกณฑการใหคะแนน 

(รอยละ) 

(0.3) 

1 

ขอมูล 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  มิติดานการพัฒนาองคการ 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 7  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขดีสมรรถนะตาม 

 แผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนา  

 บุคลากร T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 8  รอยละของความความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมยัของ 

 ฐานขอมูลทีส่นับสนุนยทุธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็น 

 ยุทธศาสตร T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

Le 

(0.7) 

60 70 80 90 100RM 9  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม  

 ตามแผนการจดัการความรู อยางนอย 3 องคความรู 

T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

Le 

(0.7) 

60 65 70 75 80 RM 10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตาม

นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ีอยางนอยดานละ 1 

โครงการ T 

(0.3) 

ไมมี

ขอมูล 

 -  + 

 

ดูคําอธบิายประกอบการประเมิน 
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                  สวนที่  สวนที่  22  

  

                  คําอธิบายคําอธิบาย  

เกณฑคุณภาพการเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐานบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
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               หมวด 1 การนําองคการ 

 

LD 1 :  จังหวัด/ผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมใน

เรื่องวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือผลการดําเนินการที่คาดหวังของ

องคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสาร

เพื่อถายทอดทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และ

การนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตาม

เปาประสงคที่ตั้งไว 

 บทบาทที่สําคัญของผูนํา (Leader) คือการกําหนดทิศทางขององคการที่ชัดเจน เพื่อ

เปนแนวทางในการปฏิบัติขององคการและบุคลากร ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน ความ

คาดหวังในอนาคตที่องคการตองการเปน การกําหนดคานิยม ซึ่งเปนกรอบแนวทางในการ

ปฏิบัติของสมาชิกองคการ  การกําหนดเปาประสงคระยะสั้น ระยะยาว และผลการดําเนินการ

ที่คาดหวังของจังหวัด 

 ทั้งน้ี ในการกําหนดทิศทางดังกลาว ควรสามารถดําเนินการไดจริงในทางปฏิบัติ 

รวมทั้งใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนําความคิดเห็น ความ

ตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มาประกอบการจัดทํา เพื่อ

สรางความสมดุลใหเกิดขึ้นในองคการ ซึ่งผูรับบริการและผูมีสวนเสีย หมายความ ดังน้ี 

  “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากจังหวัดโดยตรง หรือผานชองทางการสื่อสาร

ตาง ๆ ทั้งน้ี รวมถึงผูรับบริการที่เปนจังหวัดดวย 

    “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง 

และทางออม จากการดําเนินการของจังหวัด เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในจังหวัด 

ผูสงมอบงาน เปนตน 

 เมื่อกําหนดทิศทางองคการที่ชัดเจนแลว ผูบริหารของจังหวัดตองดําเนินการสื่อสาร

ไปยังบุคลากรเพื่อใหเกิดการยอมรับทิศทางขององคการท่ีมีอยู และกระตุนใหเกิดความ

รวมมือในการดําเนินการใหบรรลุผลตามทิศทางที่กําหนด ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน

การสื่อสาร จังหวัดควรดําเนินการโดยสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two – Way 

Communication) เปนการสื่อสารที่ผูรับขอมูลสามารถสื่อสาร โตตอบกับผูสงขอมูลได

ในทันที ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูรับขอมูลมีโอกาสอบถามขอสงสัย แสดงความคิดเห็น 

กอใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง ตรงกันทั้งผูรับสารและผูสงสาร โดยสามารถดําเนินการได

หลายรูปแบบ เชน การจัดประชุมสัมมนา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพบปะพูดคุยกับ
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ผูปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน เปนตน และเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีการรับรู เขาใจและนํา

แนวทางไปปฏิบัติจังหวัดควรมีการติดตามผลการสื่อสารดังกลาว    

          

LD 2 :  ผูบริหารจังหวัดมีการเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจ(Empowerment)  ใหแก

เจาหนาที่ระดับตางๆ ภายในองคการ โดยมีการมอบอํานาจใหกับผูดํารง

ตําแหนงอื่นในจังหวัดเดียวกัน  

การมอบอํานาจการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหจังหวัดสามารถแกไขปญหาใหกับ

ผูรับบริการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพและผลการดําเนินงานไดทันเวลา และมีประสิทธิผล

ที่สุด เชน 

 การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติระดับรองลงมาใหสามารถตัดสินใจไดอยางทันทวงที 

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การมอบอํานาจเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดใชศักยภาพในการทํางานไดอยาง

เต็มที่ ภายใตการกํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําของผูบริหาร 

 การมอบอํานาจเพื่อใหเกิดการทํางานในลักษณะของทีมงาน หรือคณะกรรมการ/

คณะทํางาน 

 ทั้งน้ี จังหวัดสามารถมอบอํานาจใหใหกับผูดํารงตําแหนงอื่นในจังหวัดเดียวกัน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกา

วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

 

LD 3 : ผูบริหารของจังหวัดสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิด

การบูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสราง

แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการการสรางบรรยากาศภายในองคการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ

และสรางความผูกพัน ความรวมมือภายในองคการ รวมทั้งเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยการสงเสริมใหมีกระบวนการ/จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันภายใน

องคการ เชน  การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ วัฒนธรรมอาสา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการทํางาน Team Building Share Vision เปนตน 
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LD 4 : จังหวัด/ผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ และกําหนดใหมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการ

ปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อ

นําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของจังหวัดใหดีขึ้น 

 ในการทบทวนผลการดําเนินการ ควรจัดทําแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่

ชัดเจน โดยกําหนดแนวทาง กรอบระยะเวลา ผูรับผิดชอบในการประเมินผล และตัวช้ีวัดที่

สําคัญที่สะทอนถึงความสําเร็จตอประเด็นยุทธศาสตร  การบรรลุพันธกิจหลัก กระบวนการที่

สรางคุณคา แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการที่สําคัญ รวมทั้งกําหนดเปาหมายของการ

ดําเนินการของตัวช้ีวัด สําหรับใชในการทบทวนและติดตามผลการดําเนินการของจังหวัด วา

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพื่อนําผลการทบทวนไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาองคการตอไป  ทั้งน้ี ในการทบทวนดังกลาวใหวิเคราะหผลการเนินงานเทียบกับคากับ

เปาหมายที่กําหนด เพื่อจะไดทราบวาองคการสามารถบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว

หรือไม และมีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบตอความสําเร็จ หรือเปนปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินการที่ตองแกไขและปรับปรุง สําหรับผูที่ทําหนาที่ประเมินอาจเปนผูประเมินอิสระ หรือ 

การประเมินตนเองก็ได 

เมื่อจังหวัดทบทวนผลการดําเนินงานแลว ควรนําผลการทบทวนไปจัดลําดับ

ความสําคัญ วาปญหาอุปสรรคใดจําเปนตองแกไขและปรับปรุง กอน-หลัง และนําผลของการ

จัดลําดับความสําคัญไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาองคการตอไป 

 ทั้งน้ี หากจังหวัดมีระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการเปนประจําและ

ตอเน่ืองจะทําใหเกิดกระบวนการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ภายในองคการ และทําให

เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั่วทั้งองคการ 

การดําเนินการตาม LD 4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ 

การดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ข 6) แผนกลยุทธของหนวยงาน

กําหนดใหมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดานขอบเขตของเนื้อหาที่จําเปน

เพื่อการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยประเมินตนเอง และโดยผูประเมินอิสระ หรือไมอยางไร 

 

LD 5 : จังหวัด/ผูบริหารตองมกีารกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ดี  

           (Organizational Governance) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของ 

          จังหวัด  และเพื่อใหการดําเนินการบรรลุผล จังหวัดตองจัดทาํแนวทางปฏิบัติ  

          มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลตนเองทีด่ีดงักลาว   

 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี หมายถึง การประกาศเจตนารมณขององคการที่

จะดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
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 นโยบายการกํากับดูแลองคการประกอบดวยอยางนอย 4 ดาน คือ 

1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3) ดานองคการ 

4) ดานผูปฏิบัติงาน 

ในการจัดทํานโยบายในการกํากับดูและองคการที่ดี มีองคประกอบ 3 สวน ในการ

พิจารณาไดแก วิสัยทัศนและพันธกิจ คานิยมหลักขององคการ และหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ี 

ในการจัดทําน้ันควรมีคณะทํางานที่มาจากทุกภาคสวนภายในองคการ เปนผูจัดทํารางนโยบาย 

และไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผูบริหารระดับสูง 

เมื่อจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีแลวตองมีความรับผิดชอบตอนโยบายที่

กําหนด และเพื่อใหนโยบายไดถูกนําไปใชจะตองประกาศ และเผยแพร สื่อสารเพื่อใหบุคลากร

รับทราบ และมีความเขาใจที่ดี รวมทั้งควรสงเสริมใหทุกภาคสวนภายในองคการนําไปปฏิบัติ 

ดวยการกําหนดแนวทาง มาตรการและโครงการที่เปนรูปธรรมรองรับ พรอมนําไปปฏิบัติ

เพื่อใหบังเกิดผล  และเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติควรมีการติดตามประเมินผล

มาตรการและโครงการอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายอยางเปนประจําเพื่อใหมี

ความเหมาะสมกับองคการ และสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

ในการกําหนดนโยบายดานผูปฏิบัติงาน ผูบริหารตองคํานึงถึงหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 

หลักสิทธิมุนษยชน รวมทั้งความสามารถและผลงาน และเมื่อกําหนดนโยบายดังกลาวแลว 

ตองรับผิดชอบตอนโยบายดังกลาว  

ตัวอยางโครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีในแตละดาน 

1.  นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม เชน โครงการจัดการขยะสํานักงาน  

โครงการจัดทําคูมือและมาตรฐานการเบิกจายสํานักงาน เปนตน  

2. นโยบายดานผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน โครงการจัดตั้ง Call Center 

เพื่อใหบริการและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนตน 

3. นโยบายดานองคการ เชน มาตรการปองกันการใชอํานาจหนาที่อยางไมเปนธรรม 

เปนตน  

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน เชน โครงการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือบุตรหลานเจาหนาที่ 

เปนตน 

 

 การดําเนินการตาม LD 5 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR Scorecard) ในมิติที่ 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก) รับผิดชอบ

ตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ

ดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความ สามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 
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และหลักสิทธิมนุษยชน(ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้งน้ี จะตองกําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุก

กิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 

 

LD 6 : จังหวัดตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทีด่ี รวมถึง 

พัฒนาระบบตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 

 การควบคุมภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ  

ประหยัด  และมีประสิทธิผล  และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความเสียหาย 

ไมวาจะในรูปของความสิ้นเปลือง  ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน  หรือการกระทําอันเปน

การทุจริต 

 “การควบคุมภายใน” หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร

และบุคลากรของ จังหวัดจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงาน

ของจังหวัดจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

การ   ดําเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสนิ  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความ

เสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ     ดานความเชื่อถือไดของ

รายงานทางการเงิน     และดานการปฏิบัตติามกฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับ  และมติ

คณะรัฐมนตร ี   

 สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดกําหนดมาตรฐานการวางระบบควบคุม 

ภายใน โดยกําหนดใหจังหวัดจะตองมีขอมูลอยางนอย ดังน้ี  

 1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับจังหวัด และระดับ

กิจกรรม 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกบัความซื่อสตัยและ 
จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

 3. ความเสี่ยงที่สําคัญท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (3) 

 5. ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล 

 เมื่อจังหวัดมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแลว ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคูกัน เพื่อทําใหทราบวา 

 ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธภิาพ  และมีการ 

               ปฏิบัติจริง  

 การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  
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 ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่น ๆ ไดรับการปรบัปรุงแกไขอยาง 

                เหมาะสมและทันเวลา  

 การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่ 

               เปลี่ยนแปลง  

 ทั้งน้ี “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการให

คําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพิ่มคุณคาและปรับและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของจังหวัดใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยใหจังหวัดบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

 การดําเนินการตาม LD 6 สอดคลองตามระบบการวเิคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง6) หนวยงานมีรายงานผลการตรวจสอบ

ทางการเงิน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการจัดการทางการเงิน และเปนไปตามกฎขอบังคับ

ที่เกี่ยวของ หรือไม อยางไร 

 

LD 7 : จังหวัด/ผูบริหารตองกําหนดใหมีวิ ธีการหรือมาตรการในการจัดการ

ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการของ

จังหวัด รวมทั้งตองนําวิธีการหรือมาตรการที่กําหนดไวไปปฏิบัติ  

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 8(3) ระบุวากอนเริ่มดําเนินการจังหวัดตองจัดใหมีการวิเคราะหผลดีผลเสียใหครบทุก

ดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละ

ขั้นตอน ในกรณีใดที่มีผลกระทบตอประชาชน จังหวัดตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน และช้ีแจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะ

ไดรับจากภารกิจน้ัน 

 ดังน้ัน  หากการดําเนินการของจังหวัดกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคม จังหวัด

ตองกําหนดวิธีการ มาตรการและผูรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพื่อ

แกไขผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานของจังหวัดใหหมดไป หรือลดลง และเปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 1 ตามเกณฑ Fundamental Level 

เกณฑ  

Fundamental 

Level 

เกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

LD1 1.1 (1) ม 8 

LD 2 1.1 (2) ม 27 

LD 3 1.1 (2) ม 11 

LD 4 1.1 (5) - (6)  ม 8 

LD 5 1.2 (11) ม 8 (2) 

LD 6 1.1 (3) ม 8 (2) 

LD 7 1.2 (8) ม 8 (3) 

 

 

 

 

 เพื่อใหการดําเนินการ ในหมวด 1 การนําองคกร บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม  จังหวัดควรใหความสําคญัในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและ

ผูเกี่ยวของ โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรม

ดําเนินการตางๆ โดยผูบริหารตองมีการสื่อสารใหบุคลากร รับรู เขาใจ และมีสวนรวมใน

การดําเนินการ (Early Depolyment) ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดทิศทางของจังหวัด 

2. การกํากับดูแลตนเองที่ดี 

3. การทบทวนผลการดําเนินการของจังหวัด 

4. ความรับผิดชอบตอสังคม 

5. การดําเนินการอยางมีจริยธรรม 

ทั้งน้ี การดาํเนินการในหมวด 1 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 

(หัวขอ 7.1 มิติประสิทธผิล) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) 

ระหวางการพฒันาองคการ เชน  รอยละของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มี

สวนรวมในการกําหนดวิสยัทัศนของจงัหวัด  รอยละของบุคลากรท่ีรับรู และเขาใจ

วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคระยะสั้น ระยะยาวและผลการดาํเนินการที่คาดหวัง เปนตน 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

 

SP 1 :  จังหวัดตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มี

การระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธ

กิจของจังหวัด บรรลุเปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เแผนปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ 

 การวางแผนยุทธศาสตร คือ การวิเคราะหและกําหนดแนวทางที่ดีที่สุดภายใต

สภาพแวดลอมตาง ๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่ตองการ โดยจะตองศึกษาขอมูล สภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกอยางรอบดานมาประกอบการพิจารณา กระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตรที่ดีควรครอบคลุมขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) 

2. การกําหนดทิศทางขององคการ (Strategic Direction Setting) 

3. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) 

4. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

สําหรับจังหวัด การวางแผนยุทธศาสตร คือ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําป และเพื่อใหเห็นกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดอยางชัดเจน กําหนดใหจังหวัดตองมีการจัดทํา

แผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาวเปนลายลักษณ

อักษร โดยจังหวัดตองมีการกําหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง

กับกรอบเวลาในการดําเนินการ  

 การกําหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม หมายถึง การกําหนดกรอบระยะเวลาที่ใชในการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการอยางชัดเจนเปนการลวงหนา โดยสอดคลองกับระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 (สําหรับการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป) และสอดคลองกับปปฏิทินงบประมาณ (สําหรับการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปและแผนปฏิบัติการ) โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการรวบรวม

ขอมูลปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบในการจัดทําแผนดวย 

 ในการดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว ตองแสดงใหเห็น

ถึงการสื่อสาร สรางความเขาใจในกระบวนการดังกลาวใหแกผูรับผิดชอบและผูที่เก่ียวของ 

รวมถึง การบริหารจัดการในการติดตามผูทีรับผิดชอบใหมีความมุงมั่นในการดําเนินการ

เพื่อใหเปนไปตามกระบวนการจัดทําแผนตามที่กําหนด 
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 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการดังกลาว นอกจากจังหวัดตองมีการมุงเนนที่จะ

ผลักดันใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของจังหวัดแลว ตองแสดงใหเห็นถึงความสอดคลอง

และการถายทอดกลยุทธในการบรรลุเปาหมายของแผนการบริหารราชการแผนดิน เแผนปฏบิตัิ

ราชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ ที่จังหวัดมีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบการบรรลุเปาหมาย

ดังกลาวดวย  

 การดําเนินการตาม SP 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก1) ทานมีความเขาใจเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการใหบริการของกระทรวง และยุทธศาสตรกระทรวง ที่หนวยงานของ

ทานตองรับผิดชอบดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จหรือไม อยางไร  และคําถาม (ข1) หนวยงาน

จัดทําแผนกลยุทธที่แสดงความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของรัฐบาล 

(เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ) มายังผลลัพธ ผลผลิตและกิจกรรมตามลําดับหรือไม 

อยางไร 

 

SP 2 : ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด (4 ป และ 1 ป) ตองมีการนํา

ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย วิสัยทัศน

และพันธกิจของจังหวัด ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา ความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ 

และโครงสรางจังหวัด 

 การกําหนดปจจัยทั้งภายในและภายนอกองคการที่จะนํามาวิเคราะหเพื่อประกอบใน

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

และสารสนเทศอยางเหมาะสม โดย 

 มีระบบการจัดเก็บและการนํามาใชที่เช่ือถือไดและเปนปจจุบัน และในการ

รวบรวมขอมูลสารสนเทศตองครอบคลุมทุกระดับและทุกหนวยงานที่

เกี่ยวของทั่วทั้งองคการ 

 มีการวิเคราะหที่เหมาะสมในแตละปจจัย เชน การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 

การวิเคราะหเพื่อพิจารณาแนวโนมของผลการดําเนินการ การวิเคราะห

ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะหในเชิงสถิติ เปนตน เพื่อใหได

สารสนเทศนําไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ในการกําหนดปจจัยภายนอกและภายในดังกลาว ตองมีความสอดคลองกับบริบทของ

องคการและสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอองคการ โดยปจจัยที่สําคัญอยางนอย

ตองประกอบดวย 

 



            

 - 95 -

 วิสัยทัศนและพันธกิจของจังหวัด 

 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดแก ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยรวมถึง ผลการดําเนินงานของ

ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ ดวย 

 ความเสี่ยงในดานตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย ความเสี่ยงดานการเงิน 

สังคม และจริยธรรม  

 กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางจังหวัด  

 ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

องคการ เชน  

o จุดแข็ง และจุดออนของของหนวยงานที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

o ปจจัยภายในตาง ๆ ขององคการที่มีผลตอกระบวนการปฏิบัติงาน 

o สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจของประ เทศ  หรือของโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 ในการดําเนินการดังกลาว ตองแสดงใหเห็นถึงการสื่อสาร สรางความเขาใจในการ

ดําเนินการตามกระบวนการใหแกผูรับผิดชอบและผูที่เก่ียวของ รวมถึง การบริหารจัดการใน

การติดตามผูทีรับผิดชอบใหมีความมุงมั่นในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกระบวนการที่

กําหนด 

การดําเนินการตาม SP 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก6) หนวยงานไดคํานึงถึงอุปสรรคและ

ขอจํากัด (อาทิ ดานกฎหมาย ระเบียบ โครงสรางจังหวัด และปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน) 

ที่มีตอการนําสงผลผลิตหรือไม อยางไร คําถาม (ข5) แผนกลยุทธของหนวยงานไดกําหนด

วิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือไม 

อยางไร และคําถาม (ค5) หนวยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เพื่อเปน

แนวทางในการกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําปหรือไม อยางไร 
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SP 3 : จังหวัดตองมีการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลให

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของ

จังหวัด รวมทั้ง ตองวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ในการดําเนินการใหแผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเปาหมายที่วางไวน้ัน ปจจัยสําคัญ

อยางหนึ่งที่จังหวัดตองมีการดําเนินการ คือ การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหสอดคลองบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป โดยแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน ครอบคลุมถึงแผนปฏิบัติการ

ดานทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) ที่สนับสนุนการปฏิบัติตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ

หลัก และแผนปฏิบัติการของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการกําหนดตัวช้ีวัด และ

เปาหมายที่เหมาะสมในแตละแผนปฏิบัติการดวย  

การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน อยางนอยตองครอบคลุมใน

ดานตาง ๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 การวางแผนและบริหารกําลังคน 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 

 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

นอกจากนี้ ควรครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานอื่น ๆ ดวย เชน 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากร

มากขึ้น เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของบุคลากรในการ

บริหารจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพ

การทํางานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี 

 นอกจากการเตรียมการดานกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลแลว จังหวัดตองมี

การเตรียมการในการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ใหบรรลุผลตามเปาหมาย รวมถึง การจัดทําแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium-Term 

Expenditure Framework : MTEF) เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการไดบรรลุตามเปาหมาย 
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 แผนงบประมาณรายจายระยะปานกลาง (MTEF) เปนกระบวนการวางแผนและจัด

งบประมาณที่มีความชัดเจน ซึ่งคณะรัฐมนตรีและหนวยงานกลางของรัฐจะเปนผูรับภาระ

ผูกพันการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ โดยคงไวซึ่ง

วินัยทางการคลัง วัตถุประสงคในการจัดทํา MTEF เพื่อการจัดทําเปาหมายทางการคลัง และ

การจัดสรรทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร 

การดําเนินการตาม SP 3 สอดคลองตามการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecard) ในมิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 

 

SP 4 : ผูบริหารตองมีการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรและการนํา

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรไดรับรูเขาใจ

และนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อใหมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติดังกลาว

บรรลุผล 

การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ หมายความรวมถึง การถายทอดกลยุทธหลักของ

องคการไปสูแผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่

ไดผล  

 การสื่อสารและทําความเขาใจไปยังบุคลากรที่เกี่ยวของ หมายถึง  

 มีกลไกในการสื่อสารและทําความเขาใจกลยุทธขององคการ เพื่อใหบุคลากร

ทําความเขาใจ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับ 

กลยุทธขององคการ 

 มีกลไกในการสื่อสารและทําความเขาใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยัง

บุคลากรในทุกระดับที่รับผิดชอบ 

 มีกลไกในการสื่อสารใหบุคลากรในองคการทุกระดับรับทราบและเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเองตอการบรรลุเปาหมายขององคการ และรับทราบ

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการกอนเริ่มการปฏิบัติงาน 

เพื่อใหการนําแผนไปสูการปฏิบัติบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ จังหวัดตองมี

การกําหนดชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือการถายทอด

เทคนิค/วิธีดําเนินงาน ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการไดบรรลุตามเปาหมายและสอดคลอง

ตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ทั้งในระดับหนวยงาน และระดับงาน ที่สามารถแสดงใหเห็น

การแลกเปลี่ยน (Sharing) วิธีการปฏิบัติที่ดีภายในจังหวัด  

การดําเนินการตาม SP 4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง1) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของ

หนวยงานมีการจัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
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ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและระยะเวลา ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแตละผลผลิตหรือไม 

อยางไร 

 

SP 5 :  จังหวัดมีการถายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับจังหวัดลงสู 

  ระดับสวนราชการประจําจังหวัด (ทุกสวนราชการประจําจังหวัด) และระดับ 

  บุคคลอยางนอย 1 สวนราชการประจําจังหวัด  รวมทั้ง มีการจัดทํา 

  ขอตกลงการปฏิ บัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  เพื่อให 

  สอดคลองไปในทิศทาง  เดียวกันกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

การถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล 

ครอบคลุมถึง 

 การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) ระดับองคการ และการแสดง

ใหเห็นถึงถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน และระดับบุคคลหรือ

กลุมงาน  

 มีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทั่วทั้งองคการ เพื่อรับทราบ

และเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 

 มีการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษรในทุกระดับ 

 มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อติดตามผล

เปาหมายความสําเร็จโดยรวมขององคการ 

การดําเนินการตาม SP 5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ค1) หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิต

ประจําป ซึ่งแสดงใหเห็นความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิตตามแผนงบประมาณใน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป หรือไม อยางไร 

 

SP 6 : จังหวัดตองจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงาน

ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการไดสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแกแผนงานโครงการ/

กิจกรรม 

 จังหวัดตองกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

แผนปฏิบัติราชการประจําป รวมถึง แผนงาน/โครงการตาง ๆ โดยในแตละแผนงาน/โครงการตอง

มีการจัดทํารายละเอียดตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม 

ผูรับผิดชอบ รวมถึง การจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ ใหแกแผนงาน/โครงการดังกลาว  

 ในการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ เพื่อใชในการติดตามผลการ

ดําเนินงานนั้น จังหวัดอาจใชโปรแกรม Microsoft Project ในการจัดทํารายละเอียดดังกลาว 
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ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน แผนการใชงบประมาณ และ

แผนการบริหารกําลังคน ไดอยางครบถวน ทําใหการติดตามผลการดําเนินงานแผนงาน/

โครงการตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 การดําเนินการตาม SP 6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ค2) หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักที่มี

ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่ตองการ ซึ่งสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายผลผลิตประจําปหรือไม 

อยางไร 

 

SP 7 : จังหวัดตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการ

รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิง

ยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน

กระบวนการ 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความ

เสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางการหรือมาตรการควบคุมเพื่อปองกัน

หรือลดความเสี่ยง เพื่อมุงหวังใหจังหวัดบรรลุผลตามเปาประสงคขององคการ 

 การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดตองมีขั้นตอนการดําเนินการ 

หลักเกณฑในการวิเคราะหอยางเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 

1. การระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง  

2. การวิเคราะหความเสี่ยง 

3. การกําหนดมาตรการจดัการความเสี่ยงอยางรัดกุม 

4. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง  

  ที่ไดกําหนดไว 

5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุกรอบเวลาในการทบทวนอยาง 

  ชัดเจน 

 ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 น้ัน จังหวัดตองมีการวิเคราะหและ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี  

 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร จังหวัดตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่

อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตร

ของจังหวัด และดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยงตาม 5 ขั้นตอนดังกลาวขางตน 

 ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  จังหวัดตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานธรร

มาภิบาลที่จะเกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององคการ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล เชน ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา ความโปรงใสตรวจสอบได เปนตน 
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รวมถึง จังหวัดตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดีดวย โดยตองมี 

การจัดทําแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี  

 “การกํากับดูแลตนเองที่ดี” (Organizational Governance) หมายถึง การจัดการเพื่อให

เกิดการควบคุม และการตรวจสอบการดําเนินการของจังหวัด รวมทั้งความรับผิดชอบในดานตาง ๆ 

ของผูบริหารสูงสุดของจังหวัด อาจรวมถึง การมีคณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของ

จังหวัด การติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารสูงสุดของจังหวัด การตรวจสอบ

ดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูลขาวสาร และการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 โดยในขั้นน้ีใหจังหวัดมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการ

กํากับดูแลตนเองที่ดีดานองคการ  เชน การวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินการที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตและ/หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และดาน

การเงิน เปนตน และนําแผนดังกลาวไปเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

กับดูแลตนเองที่ดี และควบคุมการบริหารจัดการภายในองคการ  

 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จังหวัดตองมีการวางระบบบริหาร

ความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายใน

รูปแบบตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูลจากความ

เสียหาย (Back up and Recovery) 

 2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่

อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน 

ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

 4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access rights) 

 ความเสี่ยงดานกระบวนการ  จังหวัดตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยง

ของกระบวนการที่สรางคุณคาเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 การบริหารความเสี่ยงของกระบวนการ อาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุม

มาใชได ซึ่งระบบการควบคุมกระบวนการมีปจจัยสําคัญ ดังตอไปน้ี 

o วัตถุประสงคของการควบคุม 

o ความคุมคาของการควบคุม 

o ความทันการณของการติดตามและบอกเหตุ 

o ความสม่ําเสมอของกลไกการควบคุม 

o การจูงใจผูปฏิบัติงาน 
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 การดําเนินการตาม SP 7 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ข7) หนวยงานกําหนดใหมีกระบวนการ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือขอกฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาทบทวนกลยุทธของหนวยงานหรือไม อยางไร 

 

 ทั้งน้ี การดําเนินการในหมวด 2 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.1 

มิติดานประสิทธิผล) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) ระหวางการ

พัฒนาองคการ เชน รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร  รอย

ละของบุคลากรที่มีการรับรูและเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รอยละของ

แผนปฏิบัติการที่มีตัวช้ีวัดและเปาหมายสอดคลองตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ

องคการ เปนตน ซึ่งตัวช้ีวัดเหลาน้ีจังหวัดจะใชเปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดที่แสดงถึง

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ 

 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 2 ตามเกณฑ Acceptable Level 

 

เกณฑ  

Acceptable Level 

เกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

SP1 2.1 (1) ม.9, 16 

SP2 2.1 (2) ม.8 (3) 

SP3 2.1 (1) , 2.2 (7) ม.12, 20 

SP4 2.2 (5) ม.9 

SP5 2.2 (8) ม.12, 20 

SP6 2.2 (5) ม.20 

SP7 2.2 (6) - 

 

 

 

 

 

 

 



            

 - 102 -

 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

CS 1 : จังหวัดมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจ 

เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่

ครอบคลุมทุกกลุม  

        การกําหนดหรือจําแนกกลุมที่ดีน้ันจังหวัดควรนําพันธกิจและวิสัยทัศนมาประกอบการ

พิจารณา  และควรตองมีแนวคิดในการตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามกลุม

ที่ไดแบงไวในลักษณะสําคัญขององคการ การกําหนดใหมีความครอบคลุมทุกกลุมเพื่อให

จังหวัดตระหนักถึงความตองการ และความแตกตางของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อการปรับการใหบริการใหเหมาะสม ตรงตามความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย ที่ไดจัดแบงกลุมไว 

 “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากจังหวัดโดยตรง หรือผานชองทางการ

สื่อสารตาง ๆ ทั้งน้ี รวมถึงผูรับบริการที่เปนจังหวัดดวย 

 ในการดําเนินการ จังหวัดควรระบุผูรับบริการหลักใหชัดเจน เน่ืองจากการกําหนด

ผูรับบริการที่ชัดเจนจะมีความเชื่อมโยงไปถึงการดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ดวยทั้งเรื่องการ

กําหนดชองทางการสื่อสาร   การตอบสนองความตองการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่ง

จะตองครอบคลุมทกุกลุม ตามที่ไดระบุไว 

  “ผูมีสวนไดสวนเสีย”  หมายถึง ผูรับบริการของผูรับบริการของจังหวัด  หรือ ผูที่ไดรับ

ผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และทางออม จากการดําเนินการของจังหวัด

ของทาน เชน ประชาชน ชุมชนในทองถิ่น บุคลากรในจังหวัด ผูสงมอบงาน รวมทั้ง

ผูรับบริการดวย 

 แมวาผูรับบริการเปนสวนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย แตควรแยกผูรับบริการที่

ไดรับผลกระทบโดยตรงออกมาเปนอีกกลุมหนึ่ง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและ

ความคาดหวังของแตละกลุมไดอยางชัดเจน 

การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ 

ปญหาหรอเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 
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CS 2 :   จังหวัดมีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมี  

 สวนไดสวนเสียเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง ๆ  

 โดยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว  

 การมุงเนนการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

โดยทั่วไปแลว จังหวัดจะมีชองทางการรับฟงเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียอยูแลว ซึ่งจังหวัดควรกําหนดชองทางที่เหมาะสมกับผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียหลายชองทางใหเหมาะสมกับความสะดวก และมีประสิทธิภาพตอการสื่อสาร 

ตัวอยางชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการ  เชน   

 การสํารวจรายกลุม (Focus Group) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

 การรายงานเหตุการณที่สาํคัญที่เกี่ยวของกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 การมีปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ 

 การรวบรวมขอรองเรียน ขอวิจารณ จากผูปฏิบัติที่ไดสัมภาษณผูรับบริการที่ไมพึง

พอใจ 

 การสัมภาษณผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต ปจจุบัน และท่ีพึงมีใน

อนาคต   

 สารสนเทศที่ไดจากการสํารวจหรือขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียจากชองทางการรองเรียนตางๆ และเว็บไซตรวมถึงขอเสนอแนะที่

รวบรวมจากอินเทอรเน็ต 

 การใชกระบวนการรับขอรองเรียนเพื่อทําความเขาใจลักษณะที่สําคัญของการ

บริการ  

 จดหมายอิเล็คทรอนิกส 

การดําเนินการตาม CS 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ 

ปญหาหรอเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

CS  3 :  จังหวัดมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน /

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย รวมทั้งมีระบบการจัดการขอรองเรียน  /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คํา

ชมเชย  เพื่อใหมั่นใจวาสามารถตอบสนองไดอยางทันทวงที 

 เมื่อมีการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวัง  หมายถึง การรวบรวม 

และบูรณาการขอมูลตาง ๆ เชน ผลจากการสอบถามกลุมตัวอยาง (Focus Group) การ

สํารวจความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การนําขอ

รองเรียน/ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ / คาํชมเชย ขอมูลจากเว็บไซต และแหลงขอมูลอื่น ๆ ทั้งที่
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เปนทางการและไมเปนทางการแลว  จังหวัด  ตองมีระบบจัดการขอรองเรียน / ขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ / คําชมเชย เหมาะสมและสม่ําเสมอ  หมายรวมถึง การทําใหวิธีการรับฟงและ

เรียนรูทันตอเหตุการณ และจังหวัดสามารถนําขอรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือ 

คําชมเชยดังกลาว มาปรับปรุงตามความตองการของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ไดอยางรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น 

  วิธีการท่ีทําใหรวดเร็วเหมาะสม ตองขึ้นอยูกับลักษณะของแตละองคการ   

        ซึ่งตองเลือกใหเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม  

         รวมทั้งการใชเทคโนโลยีใหม ๆ   

  ตัวอยางขั้นตอนการการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการเพื่อนํามา 

        ปรับปรุงงานใหเหมาะสมอยูเสมอ  

                1) มีการกําหนดกลไกในการเขาถึงฐานขอมูลและความตองการของผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2) นําขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  มาเพื่อวาง

แผนการปรับปรุงการทํางาน  การพัฒนาองคการ 

  3) ทําความเขาใจความตองการและความคาดหวังใหม ๆ ของผูรับบริการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  4) มีการจัดทําแผนการปรับปรุงการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  5) มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใหบริการ 

(Risk Management) 

          6) ควรมีการจัดระบบ รวมทั้งมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการติดตาม การนํา

ขอมูลไปใชดําเนินการใหเหมาะสมกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

CS 4 :  จังหวัดไดนําขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น / คําชมเชย ใน CS 3  

            มาวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและหรือ 

            การปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

 

 จังหวัดมีการนําขอคิดเห็นรองเรียนมาวิเคราะหและนํามากําหนดวิธีการปรับปรุงใน

ดานตาง ๆ ตามที่ไดรับขอรองเรียนใหเหมาะสม (ทั้งวิธีการ เวลา และผูรับผิดชอบ) 

 ตัวอยางแนวทางดําเนินการในการนําขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนฯ มาปรับปรุงคุณภาพ

การบริการใหเหมาะสม 

 1) กําหนดชองทางและวิธีการการรับฟงขอรองเรียนที่เหมาะสมกับกลุมผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย  
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 2) กําหนดวิธีการและระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดการกับขอรองเรียนตาง ๆ  

 3) กําหนดผูรับผิดชอบและมอบอํานาจในการจัดการกับขอรองเรียนดังกลาว     

 4) กําหนดใหมีระบบการรายงานการจัดการขอรองเรียนกับผูบังคับบัญชาและ

ผูรับบริการเพื่อรับทราบความพอใจและขอเสนอแนะในการจัดการขอรองเรียน และปรับปรุง

การใหบริการ 

 5)  นําขอรองเรียนมาปรับปรุงระบบงานใหเหมาะสม โดยเช่ือมโยงกับการปรับปรุง

กระบวนงานในหมวด 6 

การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ 

ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 

CS 5 : จังหวัดมีการสรางเครือขาย และจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอเพื่อสราง 

              ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

   เมื่อจังหวัดไดทราบความตองการความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียแลว การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันเปนสิ่งที่สําคัญมาก ดังน้ันรูปแบบของการสราง

เครือขาย และการจัดกิจกรรมรวมกันเปนสิ่งที่ทุกองคการควรมุงเนน ดังน้ันองคการตองสราง

เครือขายทั้งกลุมผูรับบริการ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมทั้งจัดทํากิจกรรมตางๆ ให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมอยางตอเน่ือง เพื่อสรางความสัมพันธและความรวมมือ

ที่ดีระหวางกัน   

 การดําเนินการตาม CS 5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนดเปนสวนสําคัญที่

ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง 

หรือไมอยางไร 

 

CS 6 :     จังหวัดตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามระดับการมี 

              สวนรวม 5 ระดับ คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามา 

              เกี่ยวของ การรวมมือกัน และการเสริมอํานาจประชาชน ผานกิจกรรม 

              ตาง  ๆ  อย างสม่ํ า เสมอ  รวมทั้ ง ใหขอ เสนอแนะ  และร วมติดตาม 

              ประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัด  

    การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน (ทั้งในฐานะท่ีเปน

ผูรับบริการและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือในบทบาทของประชาชนทั่วไป) มีโอกาสไดรับ

ขอมูลขาวสารจากภาครัฐ  เปดกวางใหประชาชนเขารวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ 

รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมแกไข
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ปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

โดยระดับการมีสวนรวม 5 ระดับ คือ  

  1. ระดับการใหขอมูล (Inform) เปนการเผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการสื่อสาร

ทางเดียว แตเปนระดับที่สําคัญ เพราะเปนการเริ่มตนที่สวราชการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวม ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการอื่นๆ ตอไป 

  2. ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) เปนการรับฟงความคิดเห็นโดยเปดโอกาส

ใหประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกขอปญหา และขอเสนอแนะตางๆกับจังหวัด  

  3. ระดับการเขามาเกี่ยวของ (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวมหรือเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/ โครงการ การมีสวน

รวมในระดับน้ี อาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเขามารวม 

  4. ระดับการรวมมือ (Collaborate) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในบทบาทหรือฐานะหุนสวน หรือภาคีในการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐ  

  5. ระดับการเสริมอํานาจประชาชน (Empower) เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม

ของประชาชนซึ่งเปนระดับของการมอบอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนเปนผูกําหนด 

     การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมผานกิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัดอยาง

สม่ําเสมอ ถือวาเปนการทบทวนปรับปรุงการสรางความสัมพันธไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง

ศึกษานวัตกรรมใหมๆ เพื่อนํามากําหนดชองทางการติดตอสื่อสาร รวมทั้งสรางความสัมพันธ

ใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ การวางแผนการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียที่ชัดเจน ทําใหจังหวัดสามารถกําหนดวิธีการทบทวนปรับปรุงไดเหมาะสมกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    ตัวอยางขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัด 

            1. กระบวนการทบทวนปรับปรุงการการสรางความสัมพันธ สามารถดําเนินการไดโดย

ผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลเดิมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการวางแผน 

ดําเนินการ ทบทวน และปรับปรุง (PDCA) ซึ่งตองดําเนินการตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

            2. ทบทวนวิธีการสรางความสัมพันธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง

ไป รวมทั้งคนหาความตองการที่แทจริงของผูรับบริการโดยใชวิธีการท่ีเหมาะสมและควร

ปรับปรุงใหดีขึ้นทุกครั้ง 

            3. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถดําเนินการได

หลายวิธี เชน 

 1) การสรางระบบเครือขายระหวางองคการกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสีย หรือระหวางผูรับบริการดวยกันเองเพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
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      2) การจัดกิจกรรมใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมามีสวนรวมใน

กิจกรรมขององคการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อสรางความไววางใจระหวางกัน

และเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

        3) การที่บุคลากรขององคการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน หรือกลุม

ผูรับบริการสําคัญ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

 การดําเนินการตาม CS 6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนดเปนสวนสําคัญที่

ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง 

หรือไม อยางไร 

 

CS 7  - CS 8 :จังหวัดมีการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียในแตละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการ

และการดําเนินงานของจังหวัด 

 การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนสิ่ง

ที่จังหวัดควรดําเนินการเพื่อติดตามผลการใหบริการซึ่งสงมอบใหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียแลว มีผลในเชิงบวก หรือลบ  เพื่อประเมินคุณภาพการใหบริการวาอยูในระดับที่

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตองการ คาดหวัง ไมพึงพอใจ หรือพึงพอใจ หาก

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจก็ตองวิเคราะหวามีองคประกอบดาน

ใดบางที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ประสงคใหมีการใหบริการในรูปแบบ ชองทาง 

หรือวิธีการใด เพื่อใหบริการในรูปแบบดังกลาวซ้ํา  หรือพัฒนาใหมีคุณภาพในการใหบริการ

ใหดีขึ้น เพื่อสรางความประทับใจ และภาพลักษณที่ดีขององคการ  หากผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียไมพึงพอใจ องคการตองวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงการทํางานตาม

ตนเหตุที่วิเคราะหได 

   การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีวิธีการ

หลากหลาย อยางไรก็ตามในการเลือกใชเครื่องมือในการการวัดความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสิ่งที่สําคัญ เน่ืองจากตองคํานึงถึงรูปแบบ

ของคําถามที่ตองออกแบบเพื่อใหไดคําตอบจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตรงตาม

ความตองการขององคการ  รวมทั้งขอมูลที่ไดรับฟงสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนทั้ง

องคการที่ใหบริการและผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งการปรับปรุงการดําเนินงาน 

และการเตรียมการใหบริการในอนาคตใหแกผูรับบริการ 

   วิธีการวัดความพึงพอใจอาจใชรูปแบบของแบบสอบถาม Likert Scale การ

สัมภาษณ การสัมภาษณรายกลุม (Focus Group) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) เปนตน 
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    การวัดความไมพึงพอใจอาจใชคําถามประเภทคําถามปลายเปด ตัวอยางคําถาม 

เชน ทานตองการใหหนวยงานของเราปรับปรุงการใหบริการดานใดบาง / หากทานอยากให

คําแนะนําแกหนวยงานเรา ทานอยากใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะใด  / ทานคิดวาการ

ใหบริการของขาราชการ / การจัดทําคูมือของหนวยงานเรามีสวนใดที่ควรแกไข หรือปรับปรุง  

เปนตน 

  การดําเนินการตาม CS 7-8 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก4) ผลผลิตที่กําหนดเปนสวนสําคัญ

ที่ตอบสนองความตองการ ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย และเปาหมายระดับสูง 

หรือไม อยางไร 

 

CS 9: จังหวัดตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการ

ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบรกิารในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิ

หรือคูมือการติดตอราชการโดยประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

  จังหวัดกําหนดขั้นตอน เวลา ผูรับผิดชอบในการใหบริการ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติ

อยางเปนระบบ และสามารถใหผูรับบริการทราบเวลา และกําหนดการแลวเสร็จของงาน เพื่อ

สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 

   จังหวัดควรกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการ เชน 

   1. จัดทํา”คูมือการใหบริการ” เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรอยาง

ชัดเจน เชน การแตงการ การทักทาย การรับโทรศัพท การใหขอมูลตาง ๆ เปนตน 

   2. มีการพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ ซึ่งรวมถึงการมุงเนนใหบุคลากร

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและพฤติกรรมใหเปนผูมีจิตบริการ  Service Mind  

   3. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในการบริการของบุคลากรโดยการมี

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเช่ือมโยงกับแรงจูงใจหรือความกาวหนาในหนาที่การงาน   

นอกจากนี้จังหวัดตองมีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการ

จัดทําแผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และประกาศให

ประชาชนผูรับบริการทราบ 

     การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จเปนวิธีการที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียทราบระยะเวลา และขั้นตอนการติดตอไดชัดเจน ซึ่งถือวาเปนแนวทางดําเนินการตาม

มาตรา 37 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546  หลักการสําคัญประการหนึ่งในการติดตอราชการของประชาชนผูรับบริการ คือ 

ตองการทราบวาเรื่องที่ตนมาติดตอขอรับบริการจากรัฐน้ัน จะตองใชเวลาเทาใดจึงจะรูผล เพราะ

ประชาชนหรือแมแตจังหวัดจะไดวางแผนการดําเนินการตอไป ดังน้ัน จังหวัดจําเปนตองกําหนด
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ระยะเวลาที่แนนอนในการดําเนินการในเรื่องที่ประชาชนติดตอ เพื่อใหประชาชนไดทราบวาใน

เรื่องน้ันจะใชเวลากี่วันจึงแลวเสร็จ  จึงเปนหนาที่ของจังหวัดจะตองกําหนดระยะเวลาทุกงานที่

เกี่ยวของกับประชาชน และตองประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันดวย 

การดําเนินการตาม CS 9 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ 

ปญหาหรอเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 

CS 10 : จังหวัดมีวิธีการติดตามคุณภาพการใหบริการเพื่อนํามาวิเคราะหและ

ปรับปรุงการบริการใหสามารถสนองตอบความตองการไดอยางเหมาะสม 

 การติดตามคุณภาพการใหบริการโดยมุงเนนโดยตรงที่กลุมผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย อาจจัดทําไดในหลายรูปแบบ เชน การสัมภาษณ แบบสอบถาม Focus Group การ

รวบรวมขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียเปนหลัก 

การดําเนินการตาม CS 1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ก3) หนวยงานไดกําหนดความตองการ 

ปญหาหรอเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมายหรือไมอยางไร 

 

เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 3  ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  จังหวัดควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูท่ี

เก่ียวของ โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการ

ตาง ๆ โดยตองมีการสื่อสารใหบุคลากรใหรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early 

Deployment) เชน  

      (1)  การจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      (2) การกําหนดชวงทางการเรียนรูความตองการของผูรับบริการ 

 (3) การจัดการขอรองเรียน 

 (4)  การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการบริการ 

 (5) การกําหนดมาตรฐานหรือวิธีการใหบริการของบุคลากร 

 ท้ังน้ี การดําเนินการในหมวด 3 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.2 

มิติดานคุณภาพการบริการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) 

ระหวางการพัฒนาองคการ  เชน  ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

อัตราขอรองเรียน จํานวนบริการท่ีเพิ่มขึ้น ความรวดเร็วในการใหบริการ คุณภาพของการ

ใหบริการ   เปนตน  ซึ่งตัวชี้วัดเหลาน้ีจังหวัดจะใชเปนสวนหน่ึงของตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึง

ความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 3 ตามเกณฑ Fundamental Level 

เกณฑ  

Fundamental 

Level 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 

2546 

CS1 3.1(1) ม. 8 

CS2 3.1(2) ม. 38, 40 

CS3 3.2(6) ม. 8, 39 

CS4 3.2(6) ม. 8, 39 

CS5 3.2(4) (7) ม. 30,31,38-41 

CS6 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS7 3.2(8) ม. 38, 41-42 

CS8 3.2(5) - 

CS9 3.1 (2)  3.2(5) ม. 8 ,45 

CS10 3.1(2) ม. 38, 41 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

 

IT 1 : จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

 ฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ

จังหวัด และผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตองประกอบดวย

ขอมูล ดังรายละเอียดตามตารางทายนี้ 

ขอมูลผลการ

ดําเนินการ

ยอนหลัง 

และปจจุบัน ป 

พ.ศ. 

ตัวชี้วัด 

แหลงขอมลู/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

49 50 51 52 

ความถี่

ในการ 

Update 

ขอมูล 

หมาย

เหตุ

1         

2         

3         

…         

…         

 

 ทั้งน้ี ระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ของจังหวัด และผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตองมี

คุณลักษณะอยางนอย 3 ประการ ไดแก ความครอบคลุม ความถูกตอง และความทันสมัย 

1. ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางครบถวน 

2. ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีระบบการตรวจสอบขอมูล

กอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและ

แบบฟอรมการรายงานขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีการปรับปรุงแกไขขอมูล

ใหมีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ

ถูกตองทันสมัย 
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IT 2 : จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกตอง และ

ทันสมัย 

ระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หมายถึง ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลาง

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ที่พัฒนาขึ้นโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวยขอมูลสําคัญ 2 สวน คือ 

1. รายการขอมูลที่สําคัญของจังหวัด 45 กลุมเรื่อง ไดแก ขอมูลสนับสนุนการ

บริหารจัดการ ขอมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน ขอมูลผลการปฏิบัติงาน 

2. รายการตัวช้ีวัดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 32 ตัวช้ีวัด (ที่ปรับปรุงใหม) 

(รายละเอียดของขอมูลแตละรายการ ใหจังหวัดศึกษาจากระบบฐานขอมูลศูนย

ขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด) 

ทั้งน้ี ระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตองมีคุณลักษณะอยางนอย 3 ประการ 

ไดแก ความครอบคลุม ความถูกตอง และความทันสมัย 

1. ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอการ

ดําเนินงานของหนวยงานอยางครบถวน 

2. ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีระบบการตรวจสอบขอมูล

กอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลและ

แบบฟอรมการรายงานขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีการปรับปรุงแกไขขอมูล

ใหมีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุมรวมกับ

หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ

ถูกตองทันสมัย 

 

IT 3 : จังหวัดตองมีระบบและสามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 

ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) หมายถึง 

มูลคาเพิ่มหรือผลตอบแทนปจจัยการผลิตสินคาและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ

ผลิต 16 สาขา (เกษตรกรรมฯ ประมง เหมืองแรฯ อุตสาหกรรม ไฟฟา-ประปาฯ กอสราง การ

คาฯ โรงแรม-ภัตตาคาร ขนสง-คมนาคมฯ ตัวกลางทางการเงิน บริการอสังหาริมทรัพย-

บริการธุรกิจฯ บริหารราชการแผนดินฯ การศึกษา บริการดานสุขภาพฯ บริการชุมชนฯ และ
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ลูกจางในครัวเรือน) ในจังหวัด ในรอบระยะเวลา 1 ปปฏิทิน โดยในกระบวนการจัดทํา

ประกอบดวย การศึกษาแนวคิด นิยาม การรวบรวมและจัดแบงประเภทกิจกรรมการผลิตตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2544 การสํารวจ จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล 

คํานวณ ตรวจสอบและวิเคราะหผลการจัดทํา 

 การจัดทําฐานขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ใหจังหวัดดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่กําหนด ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 

 1. ประชุมทบทวนผลการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปที่ผานมา ระบุปญหา

อุปสรรค พรอมทั้ง วางแผนดําเนินการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทําสถิติ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขา  และกระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 2 

 มิติเชิงปริมาณ 

 2.1 รวบรวมกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด รวมถึงกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากป

กอนหนา จําแนกเปนรายสาขา (ตามรหัส TSIC) และขอมูลผูประกอบการหรือหนวยงานที่มี

ในจังหวัดทั้งหมดตามแนวทางการจัดทํา GPP ของสาขานั้น ๆ โดยจําแนกขอมูล

ผูประกอบการแบงตามขนาดกิจการ (หรือแบงตามพื้นที่ในกรณีสาขาเกษตรกรรมหมวดการ

ปลูกพืช) เพื่อใชเปนฐานขอมูลประชากร (population frame หรือ N) ของจังหวัด ประจําป 

2548 – 2551 โดยระบุแหลงที่มา และหลักเกณฑการจําแนกขนาดกิจการ เชน พิจารณาจาก

รายได และ/หรือ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร และ/หรือ พื้นที่ 

 2.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง (n) และขอมูลผูประกอบการหรือหนวยงานที่เลือก

เปนตัวอยางในการสํารวจจัดเก็บขอมูล จําแนกเปนรายสาขา (ตามรหัส TSIC) ประจําป 2548 

– 2551 โดยแบงตัวอยางตามขนาดกิจการ ที่สอดคลองกับฐานขอมูลประชากรในขอ 2.1 

 มิติเชิงคุณภาพ 

 2.3 รวบรวมผลการสํารวจจัดเก็บขอมูล ทั้งในกรณีที่เก็บขอมูลผูประกอบการทุกราย 

และกรณีที่สุมตัวอยาง โดยมีการจัดทําฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

file) อยางเปนระบบเปนอนุกรมรายป 2546 - 2551 (อยางนอยป 2548 เปนตนไป) 

 2.4 ทําการตรวจสอบความสอดคลองในรายละเอียดของขอมูลที่จัดเก็บได  

(การบรรณาธิกรณขอมูลจากแบบสํารวจ) และทําการประเมินคาที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง ใน

กรณีที่สํารวจตัวอยาง ใหแสดงการประมาณคาผลการสํารวจของกิจกรรมจากตัวอยาง (n) ให

เปนคาตามจํานวนประชากรทั้งหมด (N) ในแตละขนาดกิจการของกิจกรรมการผลิตน้ัน ๆ ตาม

หลักวิชาสถิติ ซึ่งตองสอดคลองกับมิติเชิงปริมาณ 
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 ขั้นตอนที่ 3 

 3.1 นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาทําการคํานวณในแบบคํานวณ GPP-3 โดย

ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณ และ สามารถปรับปรุงสูตรการคํานวณเองได ตาม

ความเหมาะสมของขอมูลที่จัดเก็บมาได 

 3.2 สามารถทําการเชื่อมโยงขอมูลจากแบบคํานวณ GPP-3 ไปยังแบบคํานวณ 

GPP-2 และ GPP-1 ไดอยางถูกตอง และครบถวนทุกกิจกรรมการผลิตที่มีในแตละสาขา 

พรอมทั้งแสดงอัตราการเติบโต (Growth Rate) ระหวางป โครงสรางการผลิต (Structure) 

ที่มาของการขยายตัว (Source of Growth) ทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่ รวมถึงดัชนี

ราคา (Implicit Price Index) และ สัดสวน IC/GO, VA/GO 

 ขั้นตอนที่ 4 

 4.1 สํานักงานคลังจังหวัด รวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา อนุกรมป 2546 – 2551 

พรอมทั้งดําเนินการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะหผลการจัดทํา GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของ

สาขา และภาพรวมจังหวัด ในสาระสําคัญ ดังน้ี 

   1) ความครอบคลุมของกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด 

   2) การจัดทําฐานขอมูลที่ถูกตองทั้งในดานกระบวนการจัดเก็บขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล และความสอดคลองของฐานขอมูลกับสถานการณจริงในพื้นที่ 

   3) ความถูกตองของการจัดทํา worksheet ประมวลผล GPP ในขั้นตอนที่ 2 และ 

3 ทั้งในแงรายการขอมูล สูตรการคํานวณ และการเชื่อมโยงไฟลขอมูล 

   4) ตรวจสอบความเปนไปไดของสัดสวน IC/GO สัดสวน VA/GO อัตราขยายตัว

และโครงสรางของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปและราคาคงที่ และดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด 

(Implicit Price Index) 

 4.2 สํานักงานคลังจังหวัด ดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห (เบื้องตน) ของอนุกรมป 

2546 – 2550 โดยแสดงอัตราการเติบโต และโครงสรางการผลิต ทั้งในราคาประจําปและ

ราคาคงที่ พรอมทั้งวิเคราะหความสอดคลองระหวางสาขา อธิบายสาเหตุและผลของการ

เปล่ียนแปลงระหวางปในภาพรวม และรายสาขา โดยจะตองสอดคลองกับสถานการณจริงใน

พื้นที่ 

 ขั้นตอนที่ 5 

 5.1 สํานักงานคลังจังหวัด จัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนของ GPP 

อนุกรมป 2546 – 2550 รวมกันระหวางผูจัดทําและหนวยงานตาง ๆ เชน ผูแทนธนาคารแหง

ประเทศไทย-ภาค สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สมาคมธนาคาร สมาคม

โรงแรม  สศช . -ภาค  คลังเขตที่ รับผิดชอบพื้นที่  นักวิชาการในจังหวัด  และ/หรือ 

ผูประกอบการรายสําคัญ เปนตน เพื่อปรับปรุงการจัดทํามูลคาเพิ่มรายสาขาใหมีความถูกตอง 

และ สะทอนภาวะที่เปนจริงในพื้นที่ 
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 5.2 สํานักงานคลังจังหวัด จัดประชุมเผยแพรสถิติผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) 

เบื้องตนแกคณะกรรมการ GPP จังหวัด ภายหลังจากการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

และ/หรือขอคิดเห็นจากการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนรวมกัน (ถามี) 

 ทั้งน้ี ระบบฐานขอมูลสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ตองมีคุณลักษณะ

อยางนอย 3 ประการ ไดแก ความครอบคลุม ความถูกตอง และความทันสมัย 

1. ความครอบคลุม หมายถึง การจัดใหมีการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตอ

การดําเนินงานของหนวยงานอยางครบถวน 

2. ความถูกตอง หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีระบบการตรวจสอบ

ขอมูลกอนทําการจัดเก็บและภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดใหมีแบบฟอรมจัดเก็บขอมูล

และแบบฟอรมการรายงานขอมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่ 

3. ความทันสมัย หมายถึง การจัดใหมีระบบฐานขอมูลที่มีการปรับปรุงแกไข

ขอมูลใหมีความทันสมัยพรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ มีการทําวิจัยและการประชุม

รวมกับหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช เพื่อใหไดขอมูลที่มี

ความถูกตองทันสมัย 

IT 4 : จังหวัดตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม 

ความสามารถในการเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ หมายถึง การที่จังหวัดดําเนินการ

ใหมีระบบเครือขายขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหประชาชนสามารถไดรับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงคที่จะลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลดความสูญเสีย

ดานทรัพยสินและเวลาใหแกประชาชน ตัวอยางเชน การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารแก

ประชาชนเพื่อใหบริการสืบคนขอมูล การจัดทําเว็บไซตของจังหวัดภายในจังหวัดเพื่อเปน

แหลงขอมูลใหบุคคลภายนอกสามารถคนหาขอมูลขาวสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได

กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไว

ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด (ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูล

ขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู) ไดแก ตองจัดใหมีสถานที่หรือศูนยขอมูล

ขาวสารและขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก ตองจัดทําดัชนีหรือ

รายการขอมูลขาวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชน สามารถคนหาขอมูลขาวสาร

ไดดวยตนเอง ฯลฯ ในการจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนเขาตรวจดูน้ี กฎหมายได

กําหนดใหประชาชนมีสิทธิขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองดวย ขอมูลขาวสาร



            

 - 116 -

ของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามที่กฎหมาย

กําหนด อยางนอยไดแก 

1. ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชนรวมทั้งความเห็นแยง

และคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 

2. นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 

7 (4) 

3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 

4. คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ

หนาที่ของเอกชน 

5. สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุน

กับเอกชน ในการจัดทําบริการสาธารณะ 

7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ

คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ีใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร

ที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 

8. ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอมูลขาวสารที่จัดใหประชาชนเขาตรวจดูไดตามขางตนน้ี ถามีสวนที่ตองหามมิให

เปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวย ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่

ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 

IT 5 : จังหวัดตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) 

เชน การกําหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งหองปฏิบัติการ 

(Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บงชี้ถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

แนวทางการทําใหมั่นใจวาระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning 

System) มีความไวในการบงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง อาจมาจากกระบวนการทบทวนวิธีการ

วัดผล ความถี่ในการทบทวนระบบ การมีกระบวนการในการคนพบการเปลี่ยนแปลงไดอยาง

รวดเร็ว การมีตัวช้ีวัดที่หลากหลายและครอบคลุม การมีตัวช้ีวัดนํา (Leading Indicators) 

เปนตน 

การจัดระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ใหมีความไว

ในการบงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอก อาจมีแนวทางการ

ดําเนินการได ดังน้ี 
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 จังหวัดอาจจัดประเภทของตัวช้ีวัดออกเปนระดับตาง ๆ เพื่อใหไวตอการติดตาม  

เฝาระวังเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน ตัวช้ีวัดที่ตองติดตามมากเปนพิเศษ (มีผลกระทบตอ

ความสําเร็จหรือความลมเหลวของจังหวัด และมีผลกระทบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียอยางเห็นไดชัด) ตัวช้ีวัดที่ตองติดตามมาก และตัวช้ีวัดที่ตองติดตามเปนปกติ 

 เมื่อแยกประเภทตัวช้ีวัดแลว ควรกําหนดระยะเวลาการติดตามใหสอดคลองกับ

ประเภทตัวช้ีวัดที่กําหนด เชน ตัวช้ีวัดที่ตองติดตามมากเปนพิเศษ ควรติดตามทุกสัปดาห 

ตัวช้ีวัดที่ตองติดตามมาก ควรติดตามทุกเดือน เปนตน 

 จังหวัดอาจกําหนดใหมีตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดยอยที่สอดคลองเช่ือมโยงกัน 

โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่อยูในรูปของตัวช้ีวัดนํา (Leading Indicators) เพื่อใชติดตามและ

รับทราบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายและสามารถจะบรรลุผลลัพธไดหรือไม ซึ่ง

หากผลตามตัวช้ีวัดนําไมเปนไปตามที่กําหนดไว องคการจะไดสามารถรับมือและแกไข

สถานการณไดทันตอการเปลี่ยนแปลงได 

 จังหวัดอาจเลือกใชกลไกที่ชวยในระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย 

(Warning System) ได โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน เชน การกําหนดระบบ

การเตือนภัย (Warning System) แบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งหองปฏิบัติการ 

(Operation Room, Management Cockpit, War Room) เปนตน 

 โดยท่ีระบบการติดตาม เฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) ดังกลาว จะ

กอใหเกิด ระบบที่ชวยผูบริหารจังหวัดในการปฏิบัติราชการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น ไดแก ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบ

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System : EIS) และระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) เปนตน 

IT 6 : จังหวัดตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

จังหวัดอาจจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ดังน้ี 

 1. มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองและกูคืนขอมูลจากความเสียหาย 

(Back up and Recovery) 

 2. มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติที่

อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan) 

 3. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน 

ระบบ Anti-Virus ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน 

 4. มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ (Access rights) 
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IT 7 : จังหวัดตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ 

แผนการจัดการความรู หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัด ประกอบดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การจัดองคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนตน  

จังหวัดเลือกองคความรูที่จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย 3 องค

ความรู (ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวช้ีวัด และเปาหมายของแตละ

กิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสู

การปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตอไป โดยใหจังหวัดดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนการ

จัดการความรู ในภาคผนวกทายเลมน้ี 

ทั้งน้ี การดําเนินการในหมวด 4 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 

7.1 มิติดานประสิทธิผล 7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ 7.4 มิติดานการพัฒนาองคการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน 

(Early Result) ระหวางการพัฒนาองคการ เชน รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และ

ทันสมัยของฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ

จังหวัด รอยละของผูรับบริการที่สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศได เปนตน 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 4 ตามเกณฑ Fundamental Level 

เกณฑ  

Acceptable Level 

เกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

IT1 4.1 (1) (10) ม.9 (3) 

IT2 4.1 (1) (10) - 

IT3 4.1 (1) (10) - 

IT4 4.2 (6) ม.39 

IT5 4.1 (3) - 

IT6 4.2 (7) - 

IT7 4.2 (9) ม.11 
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หมวด 5 การมุงเนนทรพัยากรบุคคล 

 
 
HR1 : จังหวัดตองกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก และความพึงพอใจ ของ 

           บุคลากร รวมทั้ง ตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัย ดังกลาวใหมีความ 

           เหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอ 

           องคการ 

 
 1. การกําหนดปจจัยทีมีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และของบุคลากร 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจใหแก

บุคลากร แบงไดเปน 2 ประเภท  

   1.1 ปจจัยที่สรางบรรยากาศในการทํางาน (Hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของ

กับสิ่งแวดลอมในการทํางานและเปนปจจัยที่จะสามารถปองกันการเกิดความไมพึงพอใจใน

การทํางาน ไดแก นโยบายและการบริหารงาน การใหคาตอบแทน ความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางานครอบคลุม

ดานสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณการปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝกอบรม การ

บริการและสวัสดิการ การติดตอสื่อสาร ความมั่นคงในงาน และการใหโอกาสที่เทาเทียมกัน 

เปนตน 

 1.2 ปจจัยที่สรางแรงจูงใจ (Motivator factors) เปนปจจัยที่จะนําไปสูความพึงพอใจ

ในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จของงาน ลักษณะของงาน การยกยองชมเชยหรือการยอมรับ 

ปริมาณงานที่รับผิดชอบ การกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความกาวหนาในหนาที่การงาน เปนตน 

 ในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรทุก

ระดับ ทุกประเภท ควรคํานึงถึงความเสมอภาค ความโปรงใส ความเปนธรรม ความสมัครใจ ความ

จําเปนและความเรงดวนประกอบดวย อีกทั้ง ผูบริหารตองใหบุคลากรในองคการมีสวนรวม โดย

การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนําความคิดเห็นดังกลาวมากําหนดปจจัย เชน การ

สํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับความรูสึกของบุคลากรที่มีตอองคการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบ

การบริหารจัดการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิการขององคการ เปนตน 

 2. การวิเคราะหและปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และ

การสรางแรงจูงใจของบุคลากร * 

 เมื่อจังหวัดไดดําเนินการสํารวจปจจัยดังกลาวแลว ตองนํามาวิเคราะหจัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือกําหนดตัวช้ีวัดและวิธี

ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร เชน ขอมูลดานความปลอดภัย

และการหยุดงาน อัตราการเขาออกงานของบุคลากร การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ การ

รองเรียน รองทุกข ความปลอดภัย ผลการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของบุคลากร ความเขาใจของบุคลากรในบทบาทหนาที่ของตน การรับรูขอมูล เปน
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ตน และนํามาปรับปรุงปจจัยดานตาง ๆ โดยในกระบวนการที่ตองการจะสรางใหเกิดแรงจูงใจ

ที่ดีน้ัน ตองมีการจัด และกําหนดปจจัยตางๆ ทั้งสองกลุม คือปจจัยแรงจูงใจ และปจจัยค้ําจุน

ทั้งสองอยางพรอมกัน ซึ่งจังหวัดควรสรางบรรยากาศในการทํางานใหผูปฎิบัติงานเกิดความ

พึงพอใจโดยคํานึงถึงปจจัยค้ําจุนซึ่งไดแก มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี นโยบายและ

การบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลในที่ทํางาน เงินเดือนที่เหมาะสม 

ประโยชนตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน เปนตน ดังน้ันปจจัยค้ําจุนเหลาน้ีจึง

มีความสําคัญและมีความจําเปน และเมื่อมีปจจัยเหลาน้ีอยูแลวก็จะเปนการงายที่จะจูงใจผู

ปฎิบัติงาน โดยใชปจจัยจูงใจเพื่อใหผูปฎิบัติงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

   ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

     สภาพแวดลอมในการทํางาน ครอบคลุมถึงดานการปฏิบัติงาน สุขอนามัย ความ

ปลอดภัย การปองกันภัย อุปกรณในการปฏิบัติงาน 

    ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพแวดลอมเอื้อตอการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ และบุคลากรมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน 

    จังหวัดควรวิเคราะหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบัน เพื่อ

นํามาออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบุคลากร

ทุกกลุม เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรและเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่ง

สงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น เชน ดานสุขอนามัย มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ

บุคลากรประจําป จัดกีฬา กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ดานความปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอาคาร

สูง โทรทัศนวงจรปด มีการแลกบัตรผานเขาออกสําหรับบุคคลภายนอก ดานการปองกันภัย มี

ระบบปองกันอัคคีภัย มีแผนการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดานการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน มีการจัดสถานที่ทํางานใหสะอาด มีอากาศถายเท แสง

สวางเพียงพอ ปรับภูมิทัศนสวนหยอม ดานอุปกรณในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงอุปกรณ

ใหทันสมัยและใชงานไดตลอดเวลา เปนตน  

 นอกจากนี้ควรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงาน หรืออาจกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายเพื่อทบทวนการดําเนินการในเรื่อง

ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   การจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และ 

   การบริการที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากร 

      แนวทางในการสนับสนุนบุคลากร เชน การใหคําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการหรือ

งานประเพณีตาง ๆ  การใหการศึกษานอกเหนือจากงานในหนาที่ การดูแลบุตรของบุคลากร 

ในชั่วโมงทํางาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา การอนุญาตให

ลาหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวหรือเพื่อบริการชุมชน การฝกอบรมเรื่องความ

ปลอดภัยในที่พักอาศัย เวลาและสถานที่การทํางานแบบยืดหยุน การชวยใหบุคลากรหางาน
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ใหมเมื่อถูกเลิกจาง สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การขยายเวลาครอบคลุมในการ

รักษาพยาบาล เปนตน 

 นอกเหนือจากระเบียบสวัสดิการกลางที่กําหนดไว จังหวัดควรมีการสํารวจความ

ตองการของบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ การบริการเพิ่มเติม เชน ช่ัวโมงการทํางานที่

ยืดหยุน การจัดบริการรถรับสง กิจกรรมการเรียนรู การใหการศึกษานอกเหนือจากงานใน

หนาที่ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานในหนาที่หรือการแบงงานกันทํา เปนตน และนํามา

กําหนดเปนโยบายจัดระบบสวัสดิการ การใหบริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมของการ

ทํางานใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรแตละระดับแตละประเภท รวมทั้ง

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอสวัสดิการ บริการตาง ๆ ที่จัดให เพื่อทบทวนและปรับปรุง

ใหเหมาะสมตอไป 

 * การดําเนินการตาม HR 1 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) ในมิติตาง ๆ ไดแก 

 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข) ความพึงพอใจของ

บุคลากรตอนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน (ก) บุคลากรมี

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมี

การนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่ง

จะสงเสริมใหบุคลากรไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสียรูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของจังหวัดและจังหวัด 

(ค) มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารขององคการกับบุคลากร และระหวาง

บุคลากรดวยกันเอง 

      

HR 2 : จังหวัดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล(1)  

                       (2) และแจงผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ กฎ ก.พ. วาดวยการ

เล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังน้ี 

 1. ประกาศหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให

บุคลากรทราบ 

 2. ขาราชการทุกคนจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสรุปรอบ 6 เดือน เพื่อให

ผูบังคับบัญชาพิจารณา 
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 3. ผูบังคับบัญชาสรุปผลการประเมินครั้งที่ 1 

 4. จัดเรียงลําดับผลการประเมิน 

 5. เมื่อทําการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหดําเนินการตามระบบเปด ดังน้ี 

               5.1 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนที่เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน แจงผลการ

ประเมินใหผูใตบังคับบัญชาที่ถูกประเมินทราบเปนรายบุคคล 

  5.2 สําหรับขาราชการที่มีผลการประเมินอยู ในเกณฑตองปรับปรุง ให

ผูบังคับบัญชาชั้นตนแจงผลการประเมินใหขาราชการผูน้ันทราบเปนรายบุคคล และใหช้ีแจง 

แนะนํา หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป 

  5.3 ใหสํานัก/กลุม ประกาศรายชื่อผ็ที่มีผลการประเมินอยูในเกณฑไดเล่ือนขั้น

เงินเดือน 1 ขั้น ใหขาราชการทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชยผูที่มีผลงานในระดับ

ดีเดน 

  นอกจากจะตองดําเนินการตามหลักเกณฑกลางท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด

แลว จังหวัดควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ

จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิผล และดําเนินการใหสอดคลอง

กับระบบงานขององคการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาจากผลงานที่ได

จากการดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 (1) การดําเนินการตาม HR 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง-7) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิต

ของหนวยงานมีการประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสงผลผลิตวามีประสิทธิภาพ 

หรือไม อยางไร 

 (2)  การดําเนินการตาม HR 2 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecard) ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ง) การมีระบบการ

บริหารผลงาน ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่ง

เรียกช่ืออื่นไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บุคลากรมีเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผล

การปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานขององคการ 
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HR3 : จังหวัดตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนด 

           ไวใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให 

           บรรลุผลตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 1. การดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกระบวนการแรกที่สําคัญ

ที่สุดที่จะสรางความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรระหวางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ

เปาหมายยุทธศาสตรขององคการ นอกจากนี้ การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคลยังเปนการเพิ่มบทบาทของงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุงเนนเพียงงานประจํา 

(Routine Work) ซึ่งเปนงานในเชิงรับมาเปนการวางแผนในเชิงรุก เพื่อหาแนวทางปฏิบัติวา

กิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการอยู เชน การวางแผนอัตรากําลัง 

การพัฒนาบุคลากร การจัดสวัสดิการ จะสามารถชวยใหจังหวัดน้ันๆ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

ประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดไวไดอยางไร โดยการกําหนดกลยุทธและการจัดลําดับ

ความสําคัญของกิจกรรมตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะเปนปจจัยสําคัญสําหรับ

การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดานบุคคลตอไป 

   ดังน้ัน ในการนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ ตามที่ไดกําหนด

ไวใน SP 3 ควรครอบคลุมในเรื่อง  

 การวางแผนและบริหารกําลังคน 

 การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร 

 การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 

 การสราง/พัฒนาขาราชการเพื่อสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 

 การสรางความกาวหนาในหนาที่การงานใหแกบุคลากร 

 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

 การปรับปรุงระบบงาน โดยมุงเนนใหเกิดการมอบอํานาจการตัดสินใจใหแก

บุคลากรมากขึ้น เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมของ

บุคลากรในการบริหารจัดการ 

 การปรับปรุงระบบการยกยอง ชมเชย โดยมุงเนนใหสอดคลองกับประสิทธิภาพ

การทํางานที่ตองการใหเกิดขึ้น 

 การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 

 การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอยางไดผลดี 
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 2. การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรเปนเปนกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีตองปฏิบัติอยูตลอดเวลา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนาและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ แบบที่เปน

ทางการ เชน การบรรยาย การฝกอบรม เปนตน  

และแบบที่ไมเปนทางการ เชน การสอนงาน การเปนพี่เล้ียง การสอนแนะ (Coaching) และ 

การสอนงานอยางใกลชิด  
    * การดําเนินการตาม HR 3 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecard) ในมิติตาง ๆ ไดแก 

       มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  (ก) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการ

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคลองและสนับสนุนใหองคการบรรลุพันธกิจ

เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว(ข) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุ

ภารกิจและความจําเปนขององคการทั้งในปจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะหสภาพ

กําลังคน สามารถระบุชองวางดานความตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาว 

(ค) มีนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให

ไดมา พัฒนา และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอความคงอยู

และขีดความสามารถในการแขงขันขององคการ 

    มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล  (ก) กจิกรรมและกระบวนการ

บริหารทรพัยากรบุคคล เชน การสรรหาคัดเลือกการบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น

เล่ือนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตอง

และทันเวลา (ข) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง 

ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลไดจริง (ง) มกีารนํา

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

    มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล (ก) การรักษาไวซึ่งบุคลากร

ซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจขององคการ 

 

HR 4  :   จังหวัดตองมรีะบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม รวมถึงการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพฒันา/ฝกอบรมบุคลากร* 

 1. การจัดระบบการประกันคุณภาพของการฝกอบรม 

     แนวคิดเรี่องระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรม เพื่อยกระดับงานฝกอบรมใหมี

มาตรฐานสูง มีความคุมคาตอการลงทุน  และสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียนวาการฝกอบรมนั้นมี
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มาตรฐานเปนที่ยอมรับ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพงานฝกอบรมดังกลาว ถือเปนการประกัน

คุณภาพที่จังหวัดจะตองดําเนินการจัดทํามาตรฐานการฝกอบรมที่มีลักษณะการดําเนินการ

คลายคลึงกับการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหมั่นใจวางานฝกอบรมไดมาตรฐาน ซึ่ง

องคประกอบสําคัญในการประเมินงานฝกอบรมที่มีมาตรฐาน ประกอบดวย 

 หลักสูตร  ประกอบดวย 

  ความสอดคลองกับแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมของบุคลากร 

  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

 ผูสอน ประกอบดวย 

  เปนผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงกับเนื้อหาที่สอน 

  มีประสบการณที่เก่ียวของกับหัวขอการสอน 

  มีความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร ใหมีความเขาใจ 

 วิธีการสอน ประกอบดวย 

  มีแผนการสอน หรือเคาโครงการสอนที่ชัดเจน 

  การใชอุปกรณการสอนที่เหมาะสม 

  มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม 

 หองเรียน ประกอบดวย 

  ขนาดหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 

  ลักษณะการจัดหองเรียนเหมาะสมกับหัวขอการสอนหรือกิจกรรมที่ใช 

 ผูเรียน 

  จํานวนผูเรียนเหมาะสมกับหัวขอการสอนหรือกจิกรรมที่ใช 

  ความรูพื้นฐานของผูเรียนเหมาะสมกับหลักสูตร 

 การวัดและประเมินผลการฝกอบรม 

  มีการวัดผลความรูความเขาใจของผูเรียนกอนและหลังการเรียน 

  การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียน 

 

 2. การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร 

  ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร จังหวัดควรกําหนดมาตรการและระบบใน

การประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไป ซึ่งสามารถ

ดําเนินการโดย 



            

 - 126 -

   ประเมินจากขอมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์

ของการพัฒนาบุคลากร และกําหนดตัวช้ีวัดที่สะทอนใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะตาม

จุดม งหมายของการพัฒนา/ฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน  

   มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝกอบรมที่สอดคลองกับวิธีการที่ใชใน

การพัฒนาบุคลากร เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรสูงสุด 

   ประเมินผลลัพธขององคการ ซึ่งหมายถึงผลลัพธจากการฝกอบรม อาจมี

การวัดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (Productivity) เชน ความพึงพอใจของผูรับบริการเพิ่มขึ้น 

การลดคาใชจายในการดําเนินการ เปนตน 

  *  การดําเนินการตาม HR 4 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล (HR Scorecard) ในมิติตาง ๆ ไดแก 

       มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ง) การมีระบบการ

บริหารผลงาน ที่เนนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ซึ่งเรียกช่ืออื่นไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ บุคลากรมีเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผล

การปฏิบัติงานสวนบุคคลและผลงานของทีมงาน กับความสําเร็จหรือผลงานขององคการ 

   มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ค) สัดสวนคาใชจาย

สําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตองบประมาณรายจายขององคการ 

มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร  ตลอดจนความคุมคา  

HR 5  :  จังหวัดมีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร* เพื่อสราง 

              ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

 การกําหนดแผนการสรางความกาวหนาในงานจะเปนการสรางแรงจูงใจในการ

ทํางาน และ จะทําใหบุคลากรทราบความกาวหนาของตนเอง อีกทั้ง การกําหนดแผนการ

สรางความ กาวหนาในงานที่ชัดเจนสามารถนํามาใชในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากร

ในเรื่องตาง ๆ ไดเหมาะสม เชน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอม

ของกําลังคนในตําแหนงงานที่วาง การวางแผนฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา

ความสามารถเขาสูตําแหนงงาน หรือโอนยายงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล 

เปนตน 

 การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในงานใหกับบุคลากรควรอยูบนพื้นฐานของ

ความสมรรถนะ (Competency) ของกลุมงาน ซึ่งเริ่มจากการกําหนดประเภทกลุมงาน (Job 

Family) ใหชัดเจน โดยกลุมงานที่กําหนดขึ้นมานั้นจะพิจารณาจากความสามารถที่เหมือนกัน

ใหจัดอยูในกลุมงานเดียวกัน หลังจากนั้นพิจารณาโอกาสความกาวหนาของแตละตําแหนง

งาน ในการเลื่อนตําแหนงหรือการโอนยายกลุมงานใหมีความเหมาะสม 
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 * การดําเนินการตาม HR 5 สอดคลองตามการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR Scorecard) ใน มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร (ง) มีแผนการสรางและแผนการ

พัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสรางความตอเน่ืองในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยัง

รวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากร ทั้งใน

เรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 

 เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 5 เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จังหวัดควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ขวของ 

โดยอาจกําหนดเปนแผนงาน/โครงการรองรับ หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดําเนินการตาง ๆ โดย

ตองมีการสื่อสารใหบุคลากรรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน 

 (1) การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะและความตองการ 

 (2) การกําหนดวิธีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

  (3) การกําหนดระบบสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการตาง ๆ  

 (4) การกําหนดกลไกในการปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจูงใจ 

 ทั้งน้ี การดําเนินการในหมวด 5 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 

7.4 มิติดานการพัฒนาองคการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) 

ระหวางการพัฒนาองคการ เชน รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามแผน เปนตน ซึ่ง

ตัวช้ีวัดเหลาน้ี จังหวัดจะใชเปนสวนหนึ่งของตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ 

 

ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 5 ตามเกณฑ Fundamental Level 

 

เกณฑ  

Fundamental 

Level 

เกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

HR 1 5.3 ก (16) 

5.3  ข (16,18,19,20) - 

HR 2 5.1 ข (4) ม 47 
HR 3 5.1 ก (1) , 5.1 ค (5) 

5.2 ข (9,11,12) ม 47 

HR 4 5.1 ข (14) ม 20 
HR 5 5.1 ค (7)  - 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

 

PM 1 :  จังหวัดตองกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และ  

   ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของ 

   จังหวัด 

            กระบวนการที่สรางคุณคา คือ กระบวนการสําคัญที่สรางประโยชนใหแกผูรับบริการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย และสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของจังหวัด เปนสิ่งที่ตอบโจทยของ

การจัดสรรทรัพยากรและความคุมคาของการใชงบประมาณแผนดิน แนวคิดในการกําหนด

กระบวนการสรางคุณคาก็เพื่อใหคํานึงถึงที่มาแหงวัตถุประสงคของกระบวนการสําคัญตาง ๆ 

และองคประกอบที่ใชในการออกแบบกระบวนการเหลาน้ัน ซึ่งปจจัยที่มีผลตอคุณคาน้ีอาจมี

การแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา จึงควรมีการระบุแนวคิดในการกําหนดกระบวนการสราง

คุณคาไว เพื่อใชในการทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนการหากมีความจําเปนในอนาคต 

            แนวคิดในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคาน้ันมาจากหลักของการวิเคราะหการ

สรางคุณคา (Value Creation Analysis) และการวิเคราะหผลกระทบ (Impact Analysis) 

ซึ่งเปนการวิเคราะหคุณคาตั้งแตการใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรทั้งหลาย จนถึง

มุมมองของคุณคาในสายตาของผูรับผลจากกระบวนการนั้นโดยตรง รวมทั้งผลกระทบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม เปนการตั้งคําถามใน 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1) จังหวัดไดใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อสรางผลิตภัณฑและการบริการที่ดีหรือไม 

2) คุณคาใดที่เดนชัดที่สุดในผลิตภัณฑและการบริการ 

3) ประโยชนและผลที่เกิดแกจังหวัดเอง จากการสงมอบผลิตภัณฑและการบริการ

เหลาน้ี 

4) คุณคาดังกลาวเปนสิ่งที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

หรือไม 

5) ผลกระทบในระยะยาวที่มีตอประชาชนและสังคมคืออะไร 

ในการวิเคราะหเพื่อกําหนดกระบวนการสรางคุณคาน้ัน จังหวัดอาจจําเปนตองกําหนด

ระดับช้ันของการวิเคราะหเพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจลงมาจนถึงกระบวนการในระดับ

ปฏิบัติการและความรับผิดชอบในการปรับปรุงงาน ตัวอยางเชน ระดับกรมอาจระบุเปนเพียง

พันธกิจหลักไว 3- 4 เรื่อง ในแตละพันธกิจจะดําเนินการโดยกลุมงานหรือกองตาง ๆ ซึ่งยัง

ประกอบดวยระบบงานซึ่งเรียกวากระบวนการระดับบน (High Level Process) และในระบบงาน

เองก็อาจแตกไดเปนกระบวนการยอยตาง ๆ ซึ่งสามารถระบุผูรับบริการและผูรับผิดชอบ

กระบวนการไดชัดเจน วัตถุประสงคของการกระจายกระบวนการระดับบนลงมาเปนระดับ
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ปฏิบัติการก็เพื่อประโยชนในการระบุผลลัพธที่ตองการและตัวช้ีวัดภายในกระบวนการเพื่อให

สามารถติดตาม ควบคุม และปรับปรุงการทํางานไดอยางมีประสิทธิผลนั่นเอง 

 

PM 2 : จังหวัดตองจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจาก 

            ความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี ขอกําหนดดานกฎหมาย   

            และขอกําหนดที่สําคัญที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการ 

           ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา * 

“ขอกําหนดที่สําคัญ” ของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง สิ่งที่จังหวัดกําหนดขึ้น

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และขอกําหนด

ดานกฎหมาย เชน ผูรับบริการตองการการบริการที่รวดเร็ว ดังน้ัน ขอกําหนดที่สําคัญ คือ 

ระยะเวลาในการใหบริการ   หลังจากไดขอกําหนดแลว จะนํามาออกแบบกระบวนการและ

จัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาควรกําหนดจากความตองการและ

ความคาดหวังของผูรับบริการ ซึ่งจังหวัดตองมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ

และนํามาจัดทําเปนขอกําหนดสําคัญของกระบวนการเพื่อสงผลใหเกิดความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ   

           ขอกําหนดที่สําคัญน้ีคือปจจัยนําเขาของการออกแบบกระบวนการ เปนแนวคิดใน

เชิงปองกันตั้งแตเริ่มตน ดังน้ันผูออกแบบกระบวนการ (Process Designer) จึงตองนําขอมูล

จากทุกสวนที่เกี่ยวของมาพิจารณา ทั้งจากภายในและภายนอก ขอจํากัดและปญหาในอดีต 

การเติบโตและโอกาสในอนาคต เพื่อใหทราบความตองการและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ชัดเจนกอน

เริ่มตนการออกแบบ เชน ความตองการของกลุมผูรับบริการหรือลูกคาหลักและผูมีสวนได

สวนเสีย รวมทั้งปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอกระบวนการ เชน กฏหมาย กฏระเบียบ ขอบังคับ

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แนวโนมของพฤติกรรมผูบริโภค ตลาดและทางสังคม 

เปนตน 

ในการพิจารณาจัดทําขอกําหนดยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ อีก เชน ผลกระทบที่อาจ

มีตอสังคมและสิ่งแวดลอมในระยะสั้นและระยาว ขีดความสามารถของจังหวัดเองและความ

พรอมของทรัพยากร ความเปนไปไดในการตอบสนองตอความตองการของผูมาใชบริการท้ัง

ในปจจุบันและในอนาคต ความสามารถของการจัดหาทรัพยากรและความตอเน่ืองของ

งบประมาณ มาตรฐานการควบคุม ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยน การประสานงานกับ

จังหวัดอื่นทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ เปนตน 

นอกจากนี้การจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ จังหวัดตองมั่นใจวาขอกําหนดที่สําคัญ

ดังกลาวมีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรงุการดําเนินงานให

มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
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ควรนําตนทุนตอหนวยผลผลิต และการวางแผนเพื่อลดตนทุนการผลิตและการใหบริการ ทํา

ใหสามารถกําหนดมาตรการประหยัดคาใชจายได    

* การดําเนินการตาม PM 2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (ง-4) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของ

หนวยงานมีการนําตนทุนตอหนวยผลผลิต ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ หรือไม 

อยางไร และ (ง-5) หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผล

การดําเนินงาน และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และ ความคุมคา

หรือไม อยางไร 

 

PM 3 : จังหวัดตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญใน PM 2 และนํา

ปจจัยที่ เกี่ยวของที่สําคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ  เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนอยางตอเนื่อง  

เมื่อจังหวัดสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ประมวลผลการ

สํารวจเพื่อสรุปผลความตองการของผูรับบริการ นํามาจัดลําดับความสําคัญของความตองการ

และแปลงความตองการที่ไดใหเปนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ  รวมทั้ง กําหนด

ตัวช้ีวัดกระบวนการตามขอกําหนดที่สําคัญ  ออกแบบกระบวนการโดยนําขอกําหนดและ

ตัวช้ีวัดเพื่อใชควบคุมกระบวนการ  (Process Specification) 

            การออกแบบกระบวนการนอกจากพิจารณาขอกําหนดของกระบวนการแลว ควร

พิจารณาปจจัยอื่น ๆ ของจังหวัดดังน้ี 

 องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป   

 ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมคาใชจาย และ

ปจจัยประสทิธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ 

 เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของจังหวัด 

 ทั้งน้ีเพื่อนําเอาองคความรูจากประสบการณและการเรียนรูของทุกสวนงานมาใช

ใหเปนประโยชน รวมทั้งขอกําหนดดานมาตรฐานการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดแก รอบเวลา 

ขั้นตอน ผลิตภาพ ความประหยัด ความคุมคา มาใชประกอบในการออกแบบ ขอมูลดังกลาวนี้

เกิดจากการรวบรวมขอมูลและการประมวลผลการทํางานในอดีตที่ผานมา (จากหมวด 4) เพื่อ

นํามาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ันการออกแบบจึงหมายความรวมถึงการออกแบบใหมของ

กระบวนการทํางานเดิมเพื่อปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น การออกแบบกระบวนการทํางานจึงขึ้นกับ

ความซับซอนของผลิตภัณฑและบริการของจังหวัด 

แนวทางในการดําเนินการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา เพื่อใหสงผลตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของจังหวัดตามเกณฑคุณภาพการ
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บริหารจัดการภาครัฐ มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 20 มาตรา 27 

               

PM 4  :  จังหวัดตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ  

 ตอการจัดการกระบวนการเพื่อใหจังหวัดจะสามารถดําเนินงานไดอยาง 

 ตอเนื่อง 

 จังหวัดมีวิธีการเพื่อทําใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัย

พิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพรอมตอภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน ซึ่งได

คํานึงถึงการปองกัน การจัดการความตอเน่ืองของการดําเนินการ และการทําใหคืนสูสภาพเดิม 

 ภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินอาจเกี่ยวของกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความ

ปลอดภัย การจราจล หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ 

 

PM 5 : จังหวัดตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สรางคุณคา    

  และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ 

          การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนสวนหนึ่งของการนํากระบวนการไปปฏิบัติ

เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญ  เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ

งาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน  ซึ่งการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานอาจจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาจะ

ครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของกระบวนการที่สรางคุณคาทั้งหมด และกระบวนการ

สนับสนุนครอบคลุมไมนอยกวารอยละ 50 ของกระบวนการสนับสนุนทั้งหมด 

  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานอยางนอยซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย Work Flow 

และมาตรฐานคุณภาพงาน 

         มาตรฐานคุณภาพงาน หมายถึง ขอกําหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ เชน ระบบงาน ระยะเวลาของกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต (ขอผิดพลาดที่

เกิดขึ้น)  ความคุมคาของงาน เมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช เปนตน 

  จังหวัดควรมีวิธีการเพื่อใหมั่นใจวา มาตรฐานงานที่กําหนดไว บุคลากรสามารถนําไป

ปฏิบัติใหเปนไปตามขอกกําหนดตาง ๆ เชน จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน และเผยแพร

วิธีการปฏิบัติงานไวใน Intranet การอบรมบุคลากร เปนตน รวมทั้ง จะตองมีการติดตาม

ประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยางเปนระบบ 

นอกจากนี้เมื่อแตละกระบวนการไดนําปฏิบัติ ควรนําประสบการณหรือบทเรียนที่มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ทั้งภายในกระบวนการ และระหวางกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนงานดังกลาวควรมีระบบที่ชวยสนับสนุน เชน ระบบการจัดการความรู ระบบ

ขอมูลสารสนเทศที่มีการวิเคราะหผลของกระบวนการที่ชัดเจน   

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับปรุงกระบวนการจะตองนําไปสูการพัฒนาที่

ตอเน่ืองในดานตาง ๆ ขององคการ  เชน นวัตกรรมของกระบวนการ การมอบอํานาจการ

ตัดสินใจและความรับผิดชอบ (empowerment) ใหกับบุคลากร การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การจัดการความรู การบริหารโครงการ  เปนตน 

 

PM 6  :   จังหวัดตองมีการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการ 

              สนับสนุนเพื่อใหผลการดําเนินการดีขึ้นและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด  

              การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

            การปรับปรุงกระบวนการเปนสวนประกอบสําคัญในการจัดการกระบวนการ เปนการ

บริหารงานตามแนวคิดของวงจร P – D – C – A หรือ Plan – Do – Check – Act ซึ่งเปน

วงจรของการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนาและเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงกระบวนการมีทั้งแบบคอยเปนคอยไปและแบบกาว

กระโดด  อยางไรก็ตามการปรับปรุงตาง ๆ ตองอยูบนพื้นฐานของการสงมอบคุณคาที่ดีขึ้นแก

ผูรับบริการและประชาชน ซึ่งดูจากผลลัพธของตัวช้ีวัดในดานตาง ๆ ที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

กลไกการปรับปรุงที่สมบูรณน้ันควรมีการบูรณาการกันในทุกระดับช้ัน กลาวคือ มีการปรับปรุง

ในระดับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานประจําวัน ในระดับกระบวนการหรือกระบวนงาน และใน

ระบบงาน ซึ่งการปรับปรุงทั้งหลายจะมีความตอเน่ืองไดขึ้นกับปจจัยสําเร็จดังตอไปน้ี 

1. ความใสใจและมุงมั่นของผูบริหารระดับสูงที่ตองการเห็นการปรับปรุงและการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกระดับ ดังน้ันผูบริหารระดับสูงตองมีสวนรวมในการพิจารณาวางแผน

ระบบการปรับปรุงในภาพรวม และขับเคลื่อนการปรับปรุงใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคการโดย

กระบวนการและกลวิธีตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม (ดูหมวด 1.1 ค(4)-(6)) 

2. ความชัดเจนของเปาหมายในการปรับปรุงและทิศทางที่จังหวัดตองการจะพัฒนา

ไปถึง เปาหมายนี้ตองมีการสื่อสารอยางชัดเจนและสม่ําเสมอไปยังบุคลากรทุกสวน 

3. เปาหมายการปรับปรุงจังหวัดตองเปนสวนสําคัญที่ระบุอยูในแผนกลยุทธและ

ตัวช้ีวัดในการปรับปรุงประจําป 

4. มีการติดตามแผนงานการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีกลไกในการแกไขปญหา 

5. แรงจูงใจและความพรอมใจของบุคลากรในทุกสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งพื้น

ฐานความรูของบุคลากรในการแกไขปญหาเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร 

การปรับปรุงกระบวนการอาจเกิดขึ้นไดทั้งแบบคอยเปนคอยไปและแบบกาวกระโดด 

ที่สําคัญคือผูบริหารระดับสูงของจังหวัดควรคิดวิธีการท่ีจะยกยองเชิดชูและใหกําลังใจกับ
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บุคลากรที่สรางความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี และสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับปรุงทั่วทั้ง

องคการ 

 ผลจากการปรับปรุงงานควรรวบรวมเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการความรูของ

จังหวัดและนําไปถายทอดเพื่อใหเกิดการเรียนรูและขยายผลทั่วทั้งองคการ ซึ่งจะนําไปสูการ

สรางนวัตกรรมในที่สุด 

 การปรับปรุงกระบวนการอาจอธิบายเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ระบุหรือคนหาจุดออนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรุงตาง ๆ 

แนวทางในการคนหานี้อาจเกิดจากกลไกดังตอไปน้ี 

 การกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายประจําป 

 จากการวิเคราะหขอมูลจากกระบวนการทํางานและระบบงานโดยปกติ 

 กิจกรรมการปรับปรุงในจังหวัด เชน ระบบขอเสนอแนะ กิจกรรมกลุม 

  ยอย กิจกรรม 5ส กิจกรรม CQI เปนตน 

 โครงการรณรงคประจําป 

 การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น (Benchmarking) 

2. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการปรับปรุงงานใหชัดเจนทั้งในระดับ

กิจกรรม โครงการ และระบบงาน แมวาเปาหมายการปรับปรุงอาจมีหลากหลายตาม

กระบวนการ แตทุกเรื่องมีจุดมุงหมายเดียวกันทั้งสิ้นคือการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการทํางาน

ใหดีขึ้นเพื่อสงมอบคุณคาแกผูมารับบริการ 

3. จัดทีมงานปรับปรุง ระบุหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนให

ชัดเจน ทีมปรับปรุงงานควรประกอบดวย หัวหนาทีม สมาชิก ที่ปรึกษากลุม และผูที่เปน

เจาของปญหา (ผูที่ตองการเห็นปญหานั้นถูกแกไข) ในการรวมตัวกันของทีมปรับปรุงงานนั้น

ใหพิจารณาธรรมชาติของทีมและระดับการพัฒนาการของทีมดวย รวมทั้งพื้นฐานความรูและ

ประสบการณในการแกไขปญหา วิธีการเริ่มตนที่ดีที่สุดคือการอบรมเชิงปฏิบัติการในเทคนิค

และขั้นตอนของการแกปญหาและเครื่องมือพื้นฐานตาง ๆ การอบรมนี้ควรจะกลายเปนสวน

หน่ึงของระบบการพัฒนาบุคลากรประจําป 

4. จัดทําแผนงานและโครงการระบุกิจกรรมและกรอบเวลาการดําเนินการ พรอม

ทั้งเปาหมายของตัวช้ีวัดดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

5. ดําเนินการตามแผนงาน และติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดเปนระยะ 
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาองคการในหมวด 6 ตามเกณฑ Fundamental Level 

เกณฑ  

Fundamental 

Level 

เกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

PM1 6.1 (1) - 

PM2 6.1 (2) - 

PM3 6.1 (3) ม. 20,27-29 

PM4 เกณฑ MBNQA 2008  

6.1 (C) Emergency 

Readiness 

- 

PM5 6.1 (4) ,6.2 (10)  ม. 27,28 

PM6 6.1 (5)(6) ,6.2 (11)(12) - 

 

 เพื่อใหการดําเนินการในหมวด 6 เกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จังหวัดควรใหความสําคัญในการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ โดยอาจกําหนด

เปนแผนงาน/โครงการรองรบั หรือกําหนดใหมีกิจกรรมดาํเนินการตาง ๆ โดยตองมีการสื่อสารให

บุคลากรใหรับทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการ (Early Deployment) เชน 

(1)  การกําหนดแนวทางและวิธีการในการกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

(2)  การรวบรวมขอมูลเพื่อการจดัทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

(3)  การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองตอขอกําหนดที่สําคัญรวมทั้งปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกของจังหวัด 

(4)  การบริหารจัดการกระบวนการเพื่อใหสามารถบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 

(5)  การควบคุมตนทุนและการลดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบทดสอบและการแกไข

ขอผิดพลาดในกระบวนการ 

(6)  การกําหนดกลไกในการปรับปรุงกระบวนการและเรียนรูจากการปรับปรุงนั้น เพื่อการขยายผล 

และพัฒนาจนเกิดการเรียนรูขององคการ 

               ทั้งนี้ การดําเนินการในหมวด 6 จะสงผลตอผลลัพธการดําเนินการในหมวด 7 (หัวขอ 7.3 มิติ

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ) โดยควรมีผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early Results) 

ระหวางการพัฒนาองคการ เชน ระยะเวลาในการดําเนินการ/การใหบริการ อัตราผิดพลาด   ตนทุนตอ

หนวย  การใชจายงบประมาณตามแผน  อัตราการประหยัดงบประมาณ เปนตน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้

จังหวัดจะใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

องคการ 
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หมวด 7 ผลลัพธการดาํเนินการ 

 

  ตัวช้ีวัดผลลัพธหมวด 7 (RM1- RM10) ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เปนผลลัพธการดําเนินการเบื้องตน (Early 

Results) ของจังหวัด และเปนตัวช้ีวัดที่สะทอนถึงกระบวนการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในทุกกระบวนการ ตั้งแตหมวด 1 – หมวด 6 โดยตัวช้ีวัดที่กําหนด

ขึ้นทุกตัว จะมีคานํ้าหนักเทากัน 

มิติดานประสิทธิผล 

RM 1 :  รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่จังหวัดดําเนินการไดสําเร็จ 

             ตามเปาหมาย 

 แผนปฏิบัติการของจังหวัด หมายถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนการตรวจประเมินผลลัพธการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรของจังหวัด เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลความสําเร็จตามยุทธศาสตร และ 

กลยุทธของแผนปฏิบัติงาน และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรภาพรวมทั้งหมดของ

องคการ รวมทั้งความทาทายและโอกาสในการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคการ  

 การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการที่จังหวัดดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

จะพิจารณาจากรอยละคาเฉล่ียจากผลการดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตามแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ของจังหวัด เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่กําหนดไวในตัวช้ีวัด

มิติที่ 1 : มิติประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 การดําเนินการตาม RM1 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ

2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM1 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉล่ีย ผลสัมฤทธิ์ในการ

ดําเนินการของจังหวัด ตามมิติที่ 1 : มิติประสิทธิผล ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ดังน้ี 
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ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่

จังหวัดดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

RM 2 :  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการ

ใหบริการและการดําเนินงานของจังหวัด 

 เปนการตรวจประเมินผลลัพธการดําเนินการ โดยการแสดงผลตัวช้ีวัดความกาวหนา 

การปรับปรุงและประเมินผลการดําเนินงานดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อแสดงใหเห็นวาองคการทําใหผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ และทําให

ผูรับบรกิารและผูมีสวนเสียกลาวถึงองคการในทางที่ดี 

 เปนการตรวจประเมินผลลัพธของผลการดําเนินการดานการมุงเนนลูกคา เพื่อแสดง

ใหเห็นวาองคการทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจ รวมทั้งสรางความพึง

พอใจใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย  

 ตัวช้ีวัดน้ีมุงเนนขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหทราบและชวยคาดการณผลการ

ดําเนินการของจังหวัดในมุมมองของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลและสารสนเทศ

ที่เกี่ยวของ ครอบคลุมถึงความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอรองเรียน

จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การแกไขปญหาขอรองเรียนอยางมีประสิทธิผล 

คุณคาของผลผลิตและบริการจากมุมมองของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การตรวจ

ประเมินโดยผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องความสะดวกในการติดตอจังหวัด และ

ความงายในการใชผลผลิตและบริการ (ครอบคลุมถึงมารยาทในการใหบริการ) รวมทั้ง การ

ไดรับคํายกยองชมเชย การจัดอันดับ การไดรับรางวัลตาง ๆ จากผูรับบริการหรือองคการ

อิสระอื่นๆ 

 การตรวจประเมินผลลัพธ เพื่อใหไดรายงานผลลัพธที่ดีในตัวช้ีวัดดานความพึงพอใจ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียน้ัน จังหวัดควรมีการศึกษาความตองการ และมีการวัดความ

พึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากความสามารถในการตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการแตเพียงฝายเดียวยังไมเพียงพอที่จะทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ ควบคูไปกับการศึกษาความตองการ

ของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ จังหวัดจะตองนําผลที่ไดจากการวัดความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ มาใชในการปรับปรุงองคการอยางมีประสิทธิผลดวย 
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 การดําเนินการตาม RM2 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ

2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM2 จะพิจารณาจากรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ  

และผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการและการดําเนินงานของจังหวัด ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสียตอการใหบริการและการ

ดําเนินงานของจังหวัด T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

หมายเหตุ    ใชการคํานวณคาเฉล่ียรอยละความพึงพอใจของกลุมผูรับบริการ และ กลุม 

                ผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งกลุมตัวอยางตองเปนตัวแทนของกลุมประชากรที่มี 

                สัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

 

มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

 

RM 3 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐาน  

           ระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคณุคา (จํานวน 2 กระบวนการที่ 

           ไดจัดทําคูมอืปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 หลักฐานที ่39) 

 เปนการตรวจประมินผลลัพธของการดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สําคัญของ

องคการเพื่อใหองคการบรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการ

ทํางาน 

 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการสรางคุณคา  

อาจรวมถึงการลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ การเพิ่มผลิตภาพ การวัดตนทุน

ตอหนวย ความคุมคาของเงิน รอบเวลา ความยืดหยุนของการผลิตหรือบริการ เวลาทั้งหมดที่

ใชในการสงมอบผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อัตรานวัตกรรม 

การเพิ่มการใช e-Technology ผลผลิตของผลผลิตและกระบวนการ ความสามารถในการสง

มอบตามความตองการ การยกระดับคุณภาพและผลิตภาพ การปรับปรุงการแลกเปลี่ยนขอมูล

ทางอิเล็กทรอนิกส และผลลัพธการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก  
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 การพิจารณาดําเนินการตาม RM3 จะพิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของง

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา 

จํานวน 2 กระบวนการที่จังหวัดไดจัดทําขึ้น ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญตามหมวด 6 รายการ

หลักฐานที่ 39 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 การพิจารณารอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของความสําเร็จในแตละกระบวนการสรางคุณคา 

(2 กระบวนการ) จะมีคานํ้าหนักเทากันทุกกระบวนการ 

 การดําเนินการตาม RM3 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM3 จะพิจารณาจากรอยละเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา 

ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของความสําเร็จใน

การดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่

กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา (2 

กระบวนการ) 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

 

RM 4 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐาน 

ระยะเวลาทีก่ําหนดของกระบวนการสนับสนุน (จํานวน 2 กระบวนการที่ได

จัดทําคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 หลักฐานที ่40) 

 เปนการตรวจประมินผลลัพธของการดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สําคัญของ

องคการเพื่อใหองคการบรรลุประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการ

ทํางาน 

 การพ ิจารณาดํา เน ินการตาม  RM4 จะพ ิจารณาจากร อยละ เฉ ลี ่ยของ

ความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการสนับสนุน 

จํานวน 2 กระบวนการ ที่จังหวัดไดจัดทําขึ้น ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญตามหมวด 6 รายการ

หลักฐานที่ 40 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 การพิจารณารอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในแตละกระบวนการ 

สนับสนุน (2 กระบวนการ) จะมีคานํ้าหนักเทากันทุกกระบวนการ 
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 การดําเนินการตาม RM4 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM4 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยของความสําเร็จ

ในการดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการที่สรางคุณคา ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของความสําเร็จใน

การดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่

กํ าหนดของกระบวนการสนับสนุน  (2 

กระบวนการ) 

Le 

(1) 

60 65 70 75 80 

 
RM 5 :  รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  

 (กรณีจังหวัดมีงบประมาณรายจายลงทุน) 

 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้ง

ที่มีตัวตนและทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล 

องคการ หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสิน

ประเภททุน เปนตน ทั้งน้ี จังหวัดสามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณรายจาย รหัส

ลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให 

 การพิจารณาผลสําเร็จของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใช

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของจังหวัดของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้ง

ที่เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของ

จังหวัด ทั้งน้ี ไมรวมงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใช

ขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 

 แนวทางการประเมินผลตาม RM5 จะยึดแนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่กําหนด

ไวในคํารับรองการปฏิบัตริาชการของจังหวัด (รอยละอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน) โดยใหจังหวัดนําผลที่ไดจากการดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี มารายงานผลใน RM6 

 การดําเนินการตาม RM5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม  

(จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 
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 เกณฑการใหคะแนนตาม RM5 (กรณีจังหวัดที่มีงบลงทุน) จะพิจารณาจากรอยละ

ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณของจังหวัด เมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

68 71 74 77 80 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 
 
RM 5 :  รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  (กรณีจังหวัดไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจากงบประมาณ 

             รายจายในภาพรวม) 

 งบประมาณรายจายในภาพรวม หมายถึง รายการคาใชจายในการดําเนินการตาม

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ตามที่

ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปของจังหวัด โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน

งบประมาณจากระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม จะใชอัตรา

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่

เบิกจายในสวนกลางและสวนภูมิภาค เปนตัวช้ีวัดความสามารถในการเบิกจายเงินของจังหวัด 

ทั้งน้ี ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการ

เบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 กรณีของจังหวัด งบประมาณรายจายในภาพรวม หมายถึง รายการคาใชจายใน

การดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด ที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ตามท่ีปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปของ

จังหวัด โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 กรณีของจังหวัด การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใช

อัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของจังหวัด จากรายการคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตัวช้ีวัดความสามารถใน

การเบิกจายเงินของจังหวัด ทั้งน้ี ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง

งบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 



            

 - 141 -

 การดําเนินการตาม RM5 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม  

(จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM5 (กรณีจังหวัดไมมีงบลงทุน) จะพิจารณาจากรอยละ

ของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของจังหวัด/จังหวัด เมื่อเทียบกับวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับ ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

92 93 94 95 96 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายในภาพรวม 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 6 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่จังหวัดกําหนดขึ้นเพื่อใชในการกําหนด

ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลด

มูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได 

และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 

 การบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ 

โดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่นาจะมีผลกระทบกับการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคและนโยบาย แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือจัดการกับความ

เสี่ยงเหลาน้ันกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามแผน 

 การดําเนินการตาม RM6 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ

2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM6 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉลี่ยจากผลการ

ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี ่ยงของจังหวัดที ่ปฏิบัติไดจริง เปรียบเทียบกับแผน

บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ดังน้ี 
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ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

มิติดานการพัฒนาองคการ 

RM 7 : รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด 

           สมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร 

 แผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร เปนแผนที่จังหวัดกําหนดขึ้นเพื่อกําหนดให

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับมีหนาที่ในการพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่

กําหนดไว 

 ตัวช้ีวัดของการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร ใหนําผลจากหมวด 5 การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล หัวขอ 5.2 ก การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ มาแสดง  

 การพิจารณาดําเนินการตาม RM7 จะพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับ 

การพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งเปนหลักฐานสําคัญตาม

หมวด 5 รายการหลักฐานที่ 36 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 กรณีของจังหวัด หากไมเคยจัดทําแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งเปน

หลักฐานสําคัญตามหมวด 5 รายการหลักฐานที่ 36 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัดการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เน่ืองจากเปนหลักฐาน

สําหรับจังหวัดที่เคยเลือกตัวช้ีวัดการบริหารทรัพยากรบุคคลมากอน) การพิจารณาดําเนินการ

ตาม RM8 ใหจังหวัดพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตาม

แผนพัฒนาบุคลากรท่ีไดกําหนดไว ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หมวด 5 หัวขอ 5.2 ก (9) โดยแผนพัฒนาบุคลากรดังกลาวนั้น จะพิจารณาจากแผนพัฒนา

บุคลากรของจังหวัดที่กําหนดไว มิใชแผนพัฒนาบุคลากรของแตละจังหวัดประจําจังหวัด 

 การดําเนินการตาม RM7 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ

2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 
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 เกณฑการใหคะแนนตาม RM7 จะพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร (กรณี

ของจังหวัดที่ไมเคยเลือกตัวช้ีวัดการบริหารทรัพยากรบุคคลมากอน)  ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีด

สมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของ

บุคลากร หรือแผนพัฒนาบุคลากร T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

 

RM 8 : รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

 การพิจารณาดําเนินการตาม RM8 กรณีของจังหวัด ใหยึดตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 4 (IT1) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

 การพิจารณาดําเนินการตาม RM8 กรณีของจังหวัด ใหยึดตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 4 (IT1) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

 การพิจารณาความครอบคลุม  ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุน

ยุทธศาสตรน้ัน  ใหจังหวัด/จังหวัด พิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร ตามที่กําหนดไวใน

แผนยุทธศาสตรของจังหวัด/จังหวัด มาอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร และจัดทําระบบ

ฐานขอมูลรองรับใหครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย เพื่อใชวางแผนการดําเนินการ และใชในการ

ตัดสินใจการบริหารงาน 

 การดําเนินการตาม RM8 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม 

(จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 
 เกณฑการใหคะแนนตาม RM8 จะพิจารณาจากรอยละของความครบถวน ถูกตอง

และทันสมัย ของฐานขอมูลที่ใชสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตร อยางนอย 1 

ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 
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ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย

ของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1 

ประเด็นยุทธศาสตร T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 

RM 9 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม ตามแผนการ 

           จัดการความรูอยางนอย 3 องคความรู 

 แผนการจัดการความรู หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัด ประกอบดวย กิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ เชน การแลกเปลี่ยน

เรียนรู การจัดองคความรูใหเปนระบบและเขาถึงงาย การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนตน 

 จังหวัดเลือกองคความรูที่ จําเปนในประเด็นยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย 3  

องคความรู (ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 องคความรู) มาจัดทําเปนแผนการจัดการความรู โดยมี

รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ พรอมระบุตัวช้ีวัด และเปาหมายของแตละ

กิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรูดังกลาวไปสู

การปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตอไป 

 การพิจารณาดําเนินการตาม RM9 กรณีของจังหวัดและจังหวัด ใหยึดตามเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 4 (IT7) มา

ประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

 การพิจารณารอยละความสําเร็จของกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู จะมีคา

นํ้าหนักเทากันทุกกิจกรรม 

 การดําเนินการตาม RM9 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม (จ

2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM9 จะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักก

ความสําเร็จจากผลการดําเนินกิจกรรม ที่จังหวัดดําเนินการไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม 

ตามแผนการจัดการความรูของจังหวัดที่กําหนดไวอยางนอย 3 องคความรู ดังน้ี 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 70 80 90 100 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของการ

ดําเนินกิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู

อยางนอย 3 องคความรู T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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RM 10 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับ 

             ดูแลองคการที่ดีอยางนอยดานละ 1 โครงการ 

 การพิจารณารอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการร

กํากับดูแลองคการที่ดี ใหจังหวัดพิจารณาจากเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 1 (LD3)  มาใชประกอบการดําเนินการ 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  ประกอบดวยนโยบายดานตาง ๆ 4 ดาน 

ไดแก (1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม (2) ดานประชาชน/ผูรับบริการ (3) ดานผูมีสวนได

สวนเสีย และ (4) ดานผูปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความวาจังหวัดจะตองมีโครงการอยางนอย 4 

โครงการ มาใชในการพิจารณาคิดคารอยละความสําเร็จของโครงการ 

 การพิจารณารอยละความสําเร็จของโครงการ จะมีคานํ้าหนักเทากันทุกโครงการ 

 การดําเนินการตาม RM10 สอดคลองตามระบบการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชงบประมาณ (PART) ในคําถาม (จ1) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการ

เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และในคําถาม  

(จ2) โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม

ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 

 เกณฑการใหคะแนนตาม RM10 จะพิจารณาจากรอยละคาเฉล่ียถวงน้ําหนักของง

ความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ดังน้ี 

 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

Le 

(0.7)

60 65 70 75 80 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักความสําเร็จของ

โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการ

ที่ดีอยางนอยดานละ 1 โครงการ T 

(0.3)

ไมมี

ขอมูล

 -  + 
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สวนที ่3  

 

หลักเกณฑการพิจารณาเพื่อผานเกณฑคณุภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

 

 

 
การดําเนินการครบถวนถือเปนการผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน  ซึ่งหมายถึง ดําเนินการตามประเด็นขอบเขตที่ระบุไวในเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

สําหรับเทคนิควิธีการ หรือเครื่องมือบริหารจัดการที่จังหวัดนํามาใชเพื่อใหเกิดการ

บริหารจัดการที่ดีในแตละขอของเกณฑในแตละหมวด จังหวัดตองคํานึงถึงความเหมาะสม

ตามบริบทขององคการ ซึ่งสามารถใชคําอธิบายเกณฑในแตละหมวดขางตนเปนแนวทาง

ประกอบในการดําเนินการไดดวย เพื่อสงผลใหเกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและพัฒนา

องคการอยางตอเน่ืองตอไป 
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หมวด 1 การนําองคการ 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A  มีแนวทาง/วิธีการในการกําหนดทศิทาง

องคการทีแ่สดงใหเห็นถึงการมุงเนนผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยี โดยอาจจัดทําเปน

แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ  

 แนวทาง/ชองทางในการสื่อสารทศิทาง

ขององคการ 

 ระบุผูรับผิดชอบในการดาํเนินการทีช่ัดเจน 

D  บุคลากรมีการรบัรูและเขาใจเก่ียวกับ

ทิศทางขององคการ และสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

L  มีการตดิตามประเมินผลการกําหนด และ

สื่อสารทิศทางขององคการอยางเปนระบบ 

 แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงวิธีการกําหนด

ทิศทางขององคการ และวิธีการ/ ชองทางใน

การสื่อสาร 

LD1 จังหวัด/ผูบริหารตองมีการกําหนดทศิ

ทางการทํางานที่ชดัเจน ครอบคลุมในเรื่อง

วิสัยทศัน คานยิม เปาประสงคหรือผลการ

ดําเนินการที่คาดหวังขององคการ โดย

มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถายทอดทศิทาง

ดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรู ความ

เขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อัน

จะสงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตาม

เปาประสงคทีต่ัง้ไว 

I  ทิศทางขององคการที่มีความสอดคลอง

พันธกิจ/ ความตองการ /ความคาดหวังของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

A  คําสั่ง/วิธีปฏิบัต/ิแนวทางในการมอบ

อํานาจการตดัสนิใจไปสูบุคลากร 

D  รายงานผลการดําเนินการการมอบอํานาจ

ดังกลาว พรอมยกตัวอยาง 

L  รายงานผลการติดตาม/ทบทวนเรื่องการ

มอบอํานาจไปสูบุคลากร 

LD2 ผูบรหิารจังหวัดมีการเพิ่มอํานาจในการ

ตัดสินใจ(Empowerment)  ใหแกเจาหนาที่

ระดับตางๆ ภายในองคการ โดยมีการมอบ

อํานาจใหกับผูดํารงตําแหนงอ่ืนในจังหวดั

เดียวกัน  

 

I 

 

การมอบอํานาจไปสูบุคลากร สอดคลองตาม

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

LD 3 ผูบริหารของจังหวัดสงเสริมใหมีกระบวนการ

และกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

และสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากร

สามารถปฏิบัตงิานไดตามเปาหมาย 

A  แนวทาง/วิธีการสงเสริมใหมีกระบวนการ

และกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

และสรางความผูกพัน รวมมือภายในองคการ 

รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากร

สามารถปฏิบัตงิานไดตามเปาหมาย 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

D  ตัวอยางกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพัน 

ความรวมมือภายในองคการ รวมถึงการสราง

แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

ตามเปาหมาย 

L  ผลการติดตามและทบทวนแนวทาง/

วิธีการ ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการและสรางความผกูพัน รวมมือ

ภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจเพื่อให

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง 

  

I  กิจกรรมที่กําหนด สงเสริมใหเกิด 

การบูรณาการ และสรางความผูกพัน ความ

รวมมือภายในองคการ รวมถึงการสรางแรงจูงใจ

เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัตงิานไดบรรลุตาม

เปาหมายของจงัหวัด  

LD 4 จังหวัด/ผูบริหารตองกําหนดตวัชี้วัดทีส่ําคญั 

และกําหนดใหมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชใน

การทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการ

ทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ 

เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน

ของจังหวัดใหดีข้ึน 

A  แนวทาง/วิธีการในการกําหนดตัวชี้วดัที่

สําคญัทีผู่บริหารใชในการติดตามประเมินผล 

โดยอาจจัดทําเปนแผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ ซึง่ตัวชี้วดัที่สําคญัควร

ประกอบดวย 

o ตัวชี้วดัในการตดิตามประเมินผล 

การดําเนินงานตามยทุธศาสตร 

o ตัวชี้วดัในการบรรลุพันธกิจหลกั 

o ตัวชี้วัดเก่ียวกับกระบวนการทีส่รางคุณคา 

o ตัวชี้วดัของแผนกลยุทธ 

o ตัวชี้วดัของแผนงาน/โครงการ 

 แผนในการประเมินผลการปฏบัิติงาน ซึ่ง

ประกอบดวย  

o แนวทางในการประเมิน 

o กรอบระยะเวลา  

o ผูรับผิดชอบในการประเมินผล  

o ตัวชี้วดัที่สําคัญ 

 แนวทาง/ปจจยัที่ใชในการนาํผลการ

ทบทวนมาจดัลาํดับความสาํคญัเพ่ือปรับปรุง

การดําเนินงานของจังหวัดใหดีข้ึน 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

D  ตัวชี้วดัที่สําคัญที่ผูบริหารใชในการ

ติดตามประเมินผล  

  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

 รายงานผลการจัดลําดับความสําคญัของ

ผลการทบทวนที่จะนาํมาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

  

L/I  มีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางในการ

กําหนดตวัชี้วดัและแผนการประเมินเพ่ือใหผล

การดําเนินการดีข้ึน 

A  แนวทาง/วิธีการในการจัดทํานโยบายการ

กํากับดูแลตนเองที่ดีโดย อาจจัดทาํเปน

แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

 แนวทาง/ชองทางในการสื่อสารนโยบาย

ในการกํากับดแูลองคการ 

 ระบุผูรับผิดชอบในการดาํเนินการทีช่ัดเจน 

D  แผนดําเนินโครงการและผลการดําเนิน

โครงการรองรับนโยบายในการกํากับดูแล

องคการทีด่ีอยางนอยดานละ 1 โครงการ 

L  ผลการติดตามประเมินผลการดําเนินการ

ตามแนวทางนโยบายการกํากับองคการทีด่ี เพ่ือ

นําผลไปปรับปรุงนโยบายและแนวทางการ

ดําเนินดังกลาว 

LD5 จังหวัด/ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบายใน

การกํากับดูแลองคการทีด่ี (Organizational 

Governance) เพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของจังหวัด  และเพือ่ใหการ

ดําเนินการบรรลุผล จังหวดัตองจัดทํา

แนวทางปฏิบัต ิมาตรการ/โครงการรองรับ

นโยบายการกํากับดูแลตนเองที่ด ี

I  นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ี 

สอดคลอง เชื่อมโยงกับวิสยัทศัน พันธกิจ และ

คานิยมขององคการ 

A  แนวทาง/วิธีการ ควบคุมภายในและบรหิาร

ความเสีย่ง รวมทั้ง การตรวจสอบทางการเงิน

ของจังหวัด อาจจัดทําเปนแผนภาพ (Flow 

Chart) ของกระบวนการ 

D  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

 รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินของ

ฝายตรวจสอบภายใน 

LD 6 จังหวัดตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสีย่งที่ดี รวมถึง พัฒนา

ระบบตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแนวทาง

ของตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน 

L  รายงานผลการปรับปรุงแนวทางในการ

ควบคุมภายใน 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

I  ระบบการควบคมุภายในสอดคลอง

เชื่อมโยงกับแนวทางของคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน 

A  มาตรการ/วิธีการในการจัดการผลกระทบ

ทางลบที่เกิดข้ึนกับสังคมอาจจัดทาํเปน

แผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

หมายเหตุ กรณีจังหวัดใดไมมีผลกระทบทางลบ

ที่เกิดข้ึนกับสังคมใหแสดงมาตรการหรือวิธีการ

ในการปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิด

ข้ึนกับสังคม 

D  รายงานผลการจัดการผลกระทบทางลบที่

เกิดข้ึนกับสังคม 

L  มีการทบทวนวธีิการในการจัดการ

ผลกระทบลบ เพ่ือปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ/

วิธีการดําเนินการ 

LD7 จังหวัด/ผูบริหารตองกําหนดใหมีวิธีการหรือ

มาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่

เกิดข้ึนตอสังคม อันเปนผลมาจากการ

ดําเนินการของจังหวัด รวมทั้งตองนําวิธีการ

หรือมาตรการทีกํ่าหนดไวไปปฏิบัต ิ

I  มาตรการจดัการผลกระทบทางลบที่

กําหนดสอดคลองกับพันธกิจขององคการ 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A  มีการจัดทําแผนภาพ (Flowchart) ของการ

จัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป เปนลายลักษณอักษร 

 ระบุแตละข้ันตอนของกระบวนการอยางชดัเจน 

 ระบุกรอบเวลาในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

 ระบุผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

D  แสดงการถายทอดคาเปาหมาย (cascading) 

ระหวางแผนการบริหารราชการแผนดิน 

แผนปฏิบัตริาชการของกระทรวงและกลุมภารกิจ 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

 แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของบุคลากร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการมสีวนรวมของผูบรหิารใน

ทุกระดับ 

L  แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการจดัทาํ

แผนปฏิบัตริาชการใหดีข้ึนจากเดิม 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงการนาํเรื่องเหลานี้ไปใช

ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัตริาชการ 

o ผลการประเมินจากผูประเมินภายนอกองคการ 

o ผลการประเมินจากผูประเมินภายในองคการ 

(เชน การประเมินองคการตามเกณฑ PMQA 

เปนตน) 

SP1 จังหวัดตองมีการกําหนดขั้นตอน/กิจกรรม 

และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุ

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ในการจัดทํา

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยมุงเนนทีจ่ะผลักดันให

บรรลุวสิยัทศันและพันธกิจของจังหวัด 

บรรลุเปาหมายตามแผนการบรหิารราชการ

แผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

และกลุมภารกิจ 

I  กลยุทธหลักทีกํ่าหนด ตองแสดงใหเห็นถึงความ

สอดคลองตามที่ระบุไวในลักษณะสําคญัของ

องคการ ป 2551 ดังนี้ 

o แสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่รองรบัความทาทายที่

สําคญัขององคการ ครอบคลุมทั้งดานพันธกิจ 

ดานปฏิบัติการ ดานทรัพยากรบุคลากร 

o แสดงใหเห็นถึงกลยุทธที่ตอบสนองความ

ตองการของผูรบับริการ 

A  มีกระบวนการรวบรวมขอมูล ในแตละประเภทขอมูล

ที่ใชอยางชัดเจน 

 มีกระบวนการวิเคราะหขอมูล ในแตละประเภท

ขอมูลที่ใชอยางชัดเจน 

SP2 ในการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการของจังหวดั 

(4 ป และ 1 ป) ตองมีการนําปจจัยทั้ง

ภายในและภายนอกที่สําคัญและสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช

ประกอบการวิเคราะห อยางนอย

ประกอบดวย วสิัยทัศนและพันธกิจของ

D  แสดงใหเห็นถึงปจจัยภายในและภายนอกที่

นํามาใชประกอบการวางแผนฯ อยางนอย
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

ประกอบดวย 

o วิสัยทศันและพันธกิจของจังหวัด 

o ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได  

  สวนเสยี 

o ความเสีย่งในดานการเงิน สังคม และ 

 จริยธรรม 

o กฎหมาย ระเบยีบ โครงสรางจังหวัด 

o ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพและ 

 ประสทิธิผลในการปฏิบัติงานขององคการ 

 แสดงประเภทขอมูลในแตละปจจัยภายในและ

ภายนอกที่ใชประกอบการวางแผนฯ ไดอยาง

ชัดเจน 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เหมาะสม ไดแก 

o ขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลปจจุบัน 

o การรวบรวมขอมูลตองครอบคลุมทหนวยงาน

ที่เก่ียวของ 

o แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหที่เหมาะสมกับ

ประเภทขอมูล 

L  แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน/เพ่ิมเติมปจจยั 

(ประเภทขอมูล) ที่นํามาใชประกอบการวางแผน 

จังหวัด ความตองการของผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสยี ผลการดาํเนินงานทีผ่าน

มา ความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมถึง 

กฎหมาย ระเบยีบ และโครงสรางจังหวดั  

I  สามารถแสดงใหเห็นวาการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ที่วิเคราะหถึงความเสีย่งดานการเงิน 

สังคม และจริยธรรม กฎหมาย ขอบังคับ และ

ดานอ่ืน ๆ ไดถกูนําไปใชในการจดัทําแผนธรร

มาภิบาล หรือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด ี

SP3 จังหวัดตองมีการวางแผนกลยทุธดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป ของจังหวัด รวมทั้ง ตองมี

การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอ่ืน 

ๆ เพ่ือรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 

A  มีแผนกลยทุธดานการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

อยางนอยตองครอบคลุมในแตละดาน ดังนี ้

o แผนการวางแผนและบรหิารกําลังคน 

o แผนพฒันาบุคลากร 

o  แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรทีมี่ทักษะ

หรือสมรรถนะสงู ในสายงานหลัก 

o แผนการพัฒนาเทคโยโลยสีารสนเทศดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มีแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium-

Term Expenditure Framework : MTEF) 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A  สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่

ผูบรหิารใชในการสื่อสารและสรางความเขาใจใน

การปฏิบัตติามแผน ใหกับบุคลการ  

D  การสื่อสารและสรางความเขาใจในการปฏิบัตติาม

แผน ตองครอบคลุมประเด็น 

o การถายทอดกลยุทธองคการไปสูการ

จัดทาํแผนปฏิบัติการ 

o การปฏิบัตติามแผนงาน/โครงการ 

o ตัวชี้วดัของแตละแผนปฏิบัติการ 

o บทบาทหนาทีข่องบุคลากรตอการบรรลุ

เปาหมายองคการ 

SP4 ผูบรหิารตองมกีารสื่อสารและทําความเขาใจ

ในเรื่องยุทธศาสตรและการนํายุทธศาสตร

ไปปฏิบัติ ไปยงับุคลากรที่เก่ียวของ เพ่ือให

บุคลากรไดรับรูเขาใจและนาํไปปฏิบัติ 

รวมทั้ง เพ่ือใหมีการถายทอดแผนไปสูการ

ปฏิบัติดังกลาวบรรลผุล 

L  สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางที่

บุคลากรใชในการแลกเปลีย่นเรียนรู แลกเปลีย่น

ประสบการณในการทํางาน 

 แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนวิธีการ

ปฏิบัตทิี่ดใีนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ ภายใน

จังหวัด 

A  มีการจัดทําแผนที่ยทุธศาสตร (strategy map) 

ระดับองคการ  

 มีกรอบการประเมินผลการปฏบัิติราชการของ 

สวนราชการประจําจังหวัด (ทกุสวนราชการ

ประจําจังหวดั) ที่แสดงใหเห็นถึงการถายทอด

ตัวชี้วดัและเปาหมายลงสูระดบัหนวยงาน 

  มีกรอบการประเมินผลการปฏบัิตริาชการในระดับ

บุคคล (อยางนอย 1 สวนราชการประจาํจังหวดั) ที่

แสดงใหเหน็ถึงการถายทอดตัวชี้วดัและเปาหมายลง

สูระดับบคุคล  

 มีแนวทางการตดิตามความกาวหนาและรายงานผล 

 มีแผนการจัดระบบการถายทอดตัวชี้วัดและ

เปาหมายระดับจังหวัดสูสวนราชการประจํา

จังหวัด และระดับบุคคล (Gantt Chart) 

SP5 จังหวัดมีการถายทอด (cascading) ตัวชี้วดั

และเปาหมายระดับจังหวัดลงสูระดับ 

สวนราชการประจําจังหวัด (ทกุสวนราชการ

ประจําจังหวดั) และระดับบคุคลอยางนอย 1 

สวนราชการประจําจังหวัด  รวมทั้ง มีการ

จัดทาํขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลาย

ลักษณอักษรอยางชดัเจน เพ่ือใหสอดคลอง

ไปในทิศทาง  เดียวกันกับเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

D  มีการจัดทําขอตกลงในการปฏบัิติงานอยางเปน

ลายลักษณอักษรในทุกระดับที่มีการถายทอด

ตัวชี้วดั 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางทีใ่ช

ในการสื่อสารตวัชี้วัดทีท่ําการถายทอดลงสูระดับ

หนวยงานและระดับบุคคล 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

L  มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ติดตามผลเปาหมายความสําเร็จของการ

ดําเนินการ 

I  มีการเชื่อมโยงระหวางผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานตามขอตกลงในการปฏิบัติงานกับ

ระบบแรงจูงใจ 

A  มีการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 

ซึ่งตองประกอบดวย 

o ระยะเวลาดาํเนินการในแตละกิจกรรม 

o ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/โครงการ 

o การจัดสรรงบประมาณ และทรพัยากร

ดานอ่ืน ๆ 

SP6 จังหวัดตองจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อ

ใชในการตดิตามผลการดําเนินงานให

สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการไดสําเรจ็ ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแก

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 

D  แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการดําเนินการตาม

รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ตามที่

กําหนด 

 แสดงใหเห็นถึงมีการตดิตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยผานการติดตามการ

ดําเนินงานในแตละแผนงาน/โครงการ  

A  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

o ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร 

o ความเสีย่งดานธรรมาภิบาล 

o ความเสีย่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o ความเสีย่งดานกระบวนการ 

D  มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเสี่ยงดานการ

กํากับดูแลตนเองที่ดี อยางนอย 2 เรื่อง คือ เรื่องการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และเรื่องการเงิน 

 มีการนําแผนบรหิารความเสีย่งในแตละดานที่

กําหนดไปปฏิบัติ 

 สามารถแสดงใหเห็นถึงวิธีการหรือชองทางทีใ่ชใน

การสื่อสารการนาํแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏบัิติ 

SP7 จังหวัดตองมีการวิเคราะหและจัดทาํแผน

บริหารความเสีย่งเพื่อเตรียมการรองรับ

สภาวะการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดข้ึน ซึ่งตอง

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงยทุธศาสตร 

ความเสีย่งดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานกระบวนการ 

L  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง และนําเสนอผูบริหารไตรมาสละ 1 ครั้ง 

อยางนอย 2 ไตรมาส 

 มีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง เม่ือสิ้นปงบประมาณ  
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

 

A มีการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ครบตามพันธกิจที่กําหนดไว 

 

CS1 จังหวัดมีการกําหนดกลุมผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียตามพันธกิจ เพ่ือให

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยีทีค่รอบคลุมทุก

กลุม 

I การกําหนดกลุมดังกลาวแสดงใหเห็นวาสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุม 

A จังหวัดมชีองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการ

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีและแสดงให

เห็นถึงประสทิธิภาพของชองทางการสื่อสารดงักลาว 

CS2 จังหวัดมชีองทางการรับฟงและเรียนรู

ความตองการของผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยีเพ่ือนํามาใชในการ

ปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตาง 

ๆ โดยแสดงใหเห็นถึงประสทิธิภาพของ

ชองทางการสื่อสารดังกลาว 
D / I จังหวัดนาํขอมูลที่ไดจากชองทางตางๆ มาปรับปรุง

การทํางานใหดข้ึีน 1 กระบวนงาน หรือ 1 โครงการ 

A / D จังหวัดมีการระบุชื่อผูรับผดิชอบ / หรือกลุมงานที่เปน

ผูรับผิดชอบไวมากกวา 80% ของงานในกลุมงาน

ตางๆ 

CS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่

ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรยีน /

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชย  

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

รวมทั้งมีระบบการจัดการขอรองเรียน/

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คําชมเชยพื่อ

ใหม่ันใจวาสามารถตอบสนองตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียได

อยางทันทวงท ี

L มีการทบทวนระบบการจดัการขอรองเรียน/

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/ คาํชมเชย เพ่ือใหม่ันใจวา

สามารถตอบสนองตอผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวน

เสียไดอยางทันทวงท ี

CS4 

 

จังหวัดไดนําขอรองเรียน /ขอเสนอแนะ/ 

ขอคิดเห็น/ คาํชมเชย ใน CS 3 มา

วิเคราะหเพ่ือกําหนดวิธีการและปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการและหรือการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

A / D/ 

L/ I 

จังหวัดสามารถระบุตัวอยางงานที่นําขอรองเรยีน/

เสนอแนะ/ขอคดิเห็น/ คาํชมเชย จากการรบัฟงใน

ชองทางตางๆ มาปรับปรุงคณุภาพการใหบริการหรือ

ปฏิบัติงาน  

A / จังหวัดมีขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

รวมทั้งชองทางการติดตอ 

กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางนอย 2 

ชองทาง  

CS5 จังหวัดมีการสรางเครือขาย และจัด

กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 D / I มีกิจกรรมการสรางความสัมพันธกับกลุมผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสยี 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

 

A จังหวัดสามารถแสดงระบบ วิธีการ หรือกลไกที่เปด

โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม 

 

D/ จังหวัดสามารถใหตัวอยางกิจกรรม โครงการ เวที 

วาระตางๆในการแสดงความคดิเห็นจากภาค

ประชาชน  

CS6 จังหวัดตองเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวม ตามระดับการมีมีสวนรวม 5 

ระดับ คือ การใหขอมูล ปรึกษาหารือ

รวมกัน การใหเขามาเก่ียวของ การ

รวมมือกัน และการเสริมอํานาจ

ประชาชน ผานกิจกรรมตางๆอยาง

สม่ําเสมอ รวมทั้งใหขอเสนอแนะ และ

รวมตดิตามประเมินผลการบริหารจัดการ

ของจังหวัด 

L/I จังหวัดจัดวิธีการ และชองทางใหแกประชาชนไดเขา

มาการตดิตามประเมินผลหรือตรวจสอบการบริหาร

จัดการของจังหวัด 

A/ I   หลักฐานการวัดความพึงพอใจของผูรบับริการและผู

มีสวนไดสวนเสยี และผลที่ได 

CS7 จังหวัดมีการวัดความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแต

ละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไป

ปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงาน

ของจังหวัด 

D/ L แสดงใหเห็นวาไดนําผลไปปรบัปรุงการใหบรกิารและ

การดําเนินงานของจังหวัด 

A/ I  หลักฐานการวดัความไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย และผลที่ได 

CS8 จังหวัดมีการวัดความไมพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในแต

ละกลุมตามที่ไดกําหนดไว เพ่ือนําผลไป

ปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงาน

ของจังหวัด 

D/ L แสดงใหเห็นวาไดนําผลไปปรบัปรุงการใหบรกิารและ

การดําเนินงานของจังหวัด 

CS9 จังหวัดตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ 

แนวทาง การปฏิบัติของบุคลากรในการ

ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงาน

บริการในแตละงาน  โดยมีการจัดทาํ

แผนภูมิหรือคูมือการติดตอราชการโดย

ประกาศใหผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสยีทราบ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

ในการรับบริการ 

A / D / 

I 

ตัวอยางมาตรฐานหรือวิธีการใหบริการที่ไดจดัทําไว 

รวมทั้ง มีการจดัทําและประกาศใหประชาชนไดทราบ

แผนภูมิ หรือคูมือการติดตอราชการที่ระบรุะยะเวลา

การใหบริการทีช่ัดเจน ในภารกิจหลักขององคการ 

CS10 จังหวัดตองกําหนดวิธีการติดตาม

คุณภาพการใหบริการเพื่อนํามาวิเคราะห

และปรับปรุงการบริการใหสามารถ

สนองตอบความตองการไดอยาง

เหมาะสม 

A  / D / 

L / I 

จังหวัดมรีะบบการติดตามและประเมินผลอยางไร มี

ผูรับผิดชอบการติดตามประเมนิผลและมตีัวชีว้ัด

เปาหมายเปนรปูธรรม 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  (จังหวัด) 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

IT1 จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วดัตามคํารบัรองการ

ปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถกูตอง และ

ทันสมัย 

A  แสดงระบบฐานขอมูลผลการดาํเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัตริาชการ รวมทั้งผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วดัตามคํารบัรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําป 2552 และขอมูลยอนหลังอยาง

นอย 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

IT2 จังหวัดตองมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมยั 

A  แสดงระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลางกระทรวง 

มหาดไทยและจังหวัด ประจาํป 2552 และขอมูล

ยอนหลังอยางนอย 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

IT3 จังหวัดตองมีระบบและสามารถคํานวณสถิติ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

A  แสดงระบบฐานขอมูลสถติิผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด (GPP) ประจําป 2552 โดยดาํเนินการตาม

กระบวนการที่กําหนดไว 5 ข้ันตอนไดครบถวน

สมบูรณ 

IT4 จังหวัดตองมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถงึขอมูล

ขาวสารไดอยางเหมาะสม 

A  แสดงรายการและรายละเอียดของขอมูลขาวสารที่

ประชาชนสามารถสืบคนหรือขอขอมูลไดผานทาง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

A  แสดงระบบการติดตาม เฝาระวงั และเตือนภยั 

(Warning System) 

 แสดงขอมูลความถี่ และความเสียหายของภยัที่

เคยเกิดข้ึน 

D  แสดงการรายงานหรือนําเสนอขอมูลใหผูบริหาร

ผานระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive 

Information System : EIS) หรือระบบสารสนเทศ

ทางภมิูศาสตร (Geographic Information System 

: GIS) 

IT5 จังหวัดตองมีระบบการติดตาม เฝาระวัง 

และเตือนภยั (Warning System) เชน การ

กําหนดระบบการเตือนภยัแบบสัญญาณไฟ

จราจร การจดัตัง้หองปฏิบัติการ 

(Operation Room, Management 

Cockpit, War Room) ที่บงชีถ้ึงการ

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน 

L  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการติดตาม 

เฝาระวัง และเตือนภัยใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น

กวาเดิมที่เคยมีอยู 

IT6 จังหวัดตองมีระบบบริหารความเสี่ยงของ

ระบบฐานขอมลูและสารสนเทศ 

A  แสดงระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภยั 

(Security) ของระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

 แสดงรายละเอียดแผนแกไขปญหาจาก

สถานการณความไมแนนอนและภยัพิบัตทิี่อาจจะเกิด

กับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency 

Plan) 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

D  แสดงผลการปฏิบัติตามแผนแกไขปญหาจาก

สถานการณความไมแนนอนและภยัพิบัตทิี่อาจจะเกิด

กับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ (IT Contingency 

Plan) 

A  แสดงแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

อยางนอย 3 องคความรู ตามแนวทางที่กําหนด 

IT7 จังหวัดตองจัดทําแผนการจัดการความรู 

และนําแผนไปปฏิบัต ิ

D  รายงานผลการดําเนินงานตามแผน โดยดาํเนิน 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ไดสําเร็จครบถวน

ทุกกิจกรรม และสามารถดําเนนิการทีค่รอบคลุม

กลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 80 ในทกุ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 
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หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A   มีกระบวนการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก 

ความพึงพอใจ ของบุคลากร อยางนอยประกอบดวย 

ปจจัยทีส่รางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน สวสัดิการ 

  มีการจัดลําดบัความสําคญัของปจจัยที่มีผลตอ

ความผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากร 

 มีการสํารวจความคิดเหน็ของบุคลากรเก่ียวกับ

ปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจของ 

D  มีการนําปจจยัที่ไดจากการจดัลําดับความสาํคัญมา

ปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากร 

HR 1 จังหวัดตองกําหนดปจจยัทีมีผลตอความ

ผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร 

รวมทั้งตองมีการวิเคราะหและปรับปรุง

ปจจัย ดังกลาวใหมีความเหมาะสม เพ่ือ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและใหเกิด

ความผูกพันตอองคการ 

L  มีระบบการประเมินความผาสกุ ความพึงพอใจ และ

การสรางแรงจูงใจของบุคลากรบางระดับ/หนวยงาน 

เชน การกําหนดตัวชี้วัด การสาํรวจความพึงพอใจ 

A  มีระบบการประเมินผลการปฏบัิติงานของบุคลากร

ทั่วทั้งองคการ 

D  บุคลากรทั่วทัง้องคการไดรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 มีการแจงผลการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

HR 2 จังหวัดมรีะบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสทิธิผล  

และเปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการ

ประเมินใหบุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานใหดข้ึีน 

I มีการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

A  มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 

2552 

 มีแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) การบริหาร

ทรัพยากรบคุคลของแผนงาน/โครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หรือ แผนพัฒนาบคุลากร

ประจําป 2552  

 มีแผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรประจําป  

2552 

 มีการสํารวจความตองการในการพัฒนา/ฝกอบรม

ของบุคลากร 

HR 3 จังหวัดตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่กําหนดไวใน SP3 

ไปปฏิบัติ เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม 

สามารถปฏิบัตงิานใหบรรลุผลตาม

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

D  มีรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารการ

บริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2552 

 บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาตามแผนพฒันา

บุคลากรที่กําหนด 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

L มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ

พัฒนาบุคลากร 

I การดําเนินการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธดานบริหารทรัพยากรบุคลากร  

A มีหลักเกณฑการประกันคุณภาพของการฝกอบรม 

D มีการนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชในการจัดฝกอบรม 

HR 4 จังหวัดตองมีระบบการประกันคณุภาพของ

การฝกอบรม รวมถึงการประเมนิ

ประสทิธิผลและความคุมคาของการ

พัฒนา/ฝกอบรมบุคลากร  

L มีการประเมินประสทิธิผลการพัฒนา/ฝกอบรม

บุคลากรในบางเรื่อง/หลักสตูร 

A มีแผนการสรางความกาวหนาของบุคลากรในสาย

งานหลัก 

D มีการสื่อสารแผนการสรางความกาวหนาในงานให

บุคลากรที่เก่ียวของทราบ 

L มีการทบทวนแผน/วิธีการการสรางความกาวหนาใน

งานใหมีความเหมาะสมกับบุคลากร 

HR 5 จังหวัดมแีผนการสรางความกาวหนาใน

สายงานใหแกบุคลากร เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

I แผนการสรางความกาวหนาในงานมีความสอดคลอง

กับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 

2552 
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

PM 1 จังหวัดตองกําหนดกระบวนการทีส่รางคุณคาจาก

ยุทธศาสตรพันธกิจ และความตองการของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบรรลุ

วิสัยทศันของจงัหวัด 

A แสดงวิธีการกําหนดกระบวนการทีส่รางคุณคาซึ่ง

อยางนอยไดพิจารณาจาก 

 ยุทธศาสตร 

 พันธกิจ 

 ความตองการของผูรับบริการ 

 และผูมีสวนไดสวนเสยี 

A มีการจัดทําขอกําหนดที่สําคญัของกระบวนการที่

สรางคุณคาซึ่งอยางนอยไดพิจารณาจาก 

 ความตองการของผูรับบริการ  

 ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ขอกําหนดดานกฎหมาย  

 ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

 ความคุมคาและการลดตนทุน  

D การนําขอกําหนดของกระบวนการไปสูการปฏบัิติ 

โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการทีส่ราง

คุณคา 

PM 2 จังหวัดตองจัดทําขอกําหนดทีส่ําคญัของ

กระบวนการทีส่รางคุณคาจากความตองการของ

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี ขอกําหนดดาน

กฎหมาย  และขอกําหนดทีส่ําคัญทีช่วยวัดผลการ

ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสทิธิภาพและความคุมคา 

L มีการตดิตามผลของตัวชี้วดัของกระบวนการ เพ่ือ

นํามาปรับปรุงกระบวนการ 

A  แสดงขอกําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการที่

สรางคุณคาและชี้ใหเห็นวานํามาออกแบบ

กระบวนการเพือ่ใหบรรลุขอกําหนดที่สําคัญ

อยางไร 

 การออกแบบกระบวนการทีส่รางคุณคาไดนํา

ปจจัยทีส่ําคญัมาใชประกอบ อยางนอย 2 

ปจจัยตอไปนี้ 

o  องคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่  

 เปลี่ยนแปลงไป 

o ข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

o การควบคุมคาใชจาย   

o ปจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

D มีการสื่อสารสรางความเขาใจใหกับผูที่เก่ียวของ

เก่ียวกับการออกแบบกระบวนการและการนําไปปฏิบัติ 

PM 3 จังหวัดตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่

สําคญัใน PM 2 และนําปจจัยทีเ่ก่ียวของที่สําคญั 

มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเกิด

ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานและปรบัปรุง

กระบวนอยางตอเนื่อง 

L มีการตรวจสอบกระบวนการทีส่รางคุณคา 

เพ่ือวิเคราะหหาจุดที่ควรปรับปรุง โดยการศกึษา

วิเคราะหกระบวนการ หรือ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณรวมกันของผูปฏิบัติงาน 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

A แสดงแผนสํารองฉุกเฉิน เพ่ือปองกับผลกระทบ

กับการจัดการกระบวนการในกรณีที่เกิดภาวะ

ฉุกเฉิน 

D สื่อสารใหผูที่เก่ียวของในแผนสํารองฉุกเฉิน

รับทราบถึงแนวทางปฏิบัต ิ

L มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนสํารองฉุกเฉินให

เหมาะสมทันสมัยอยูเสมอ  

PM 4 จังหวัดตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ที่

อาจเ กิด ข้ึนและมีผลกระทบตอการจัดการ

กระบวนการ  เพ่ือใหจังหวัดจะสามารถดําเนินงาน

ไดอยางตอเนื่อง 

I แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของระบบรองรบัภาวะ

ฉุกเฉินตอการดาํเนินการตามพนัธกิจหลักของ

จังหวัดวาจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนือ่ง 

A  แสดงรายชื่อกระบวนการที่สรางคุณคาและ

กระบวนการสนบัสนุนทีผ่านความเห็นชอบจาก

ผูบรหิาร 

 คัดเลือกกระบวนการทีส่รางคณุคาไมนอยกวา 

50% และกระบวนการสนับสนนุไมนอยกวา 

50% มาจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางนอยควร

ประกอบดวย Work  Flow และมาตรฐาน

คุณภาพงาน 

D แสดงวิธีการที่จงัหวัดนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไปสูการปฏบัิติ โดยการเผยแพรมาตรฐาน การ

จัดทาํคูมือการปฏิบัติงาน การมีระบบตดิตาม

มาตรฐานงานเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด 

L มีการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณการทาํงาน

เพ่ือการปรับปรงุกระบวนการ 

PM 5 จังหวัดตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ

กระบวนการทีส่รางคุณคา และกระบวนการ

สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลผุลตามขอกําหนดที่สาํคัญ 

I  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 หรือ 

 มีระบบตาง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให 

บรรลผุลตามขอกําหนดของกระบวนการ 

 

PM 6 จังหวัดตองมีการปรับปรุงกระบวนการทีส่ราง

คุณคาและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือใหผลการ

ดําเนินการดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด 

การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการ

ดําเนินการ 

 

   A  แนวทาง/ วิธีการทีแ่สดงใหเหน็ถึงการปรับปรงุ 

 กระบวนการ 

 แนวทาง/วิธีการในการปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาด การทาํงานซ้ํา และลดการสูญเสีย 

เชนการบรหิารความเสีย่งของกระบวนการ 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 

 

ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

D   วิธีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให

บุคลากรเก่ียวของทราบ เชน การประชุม 

บันทึกเวียน website 

  กิจกรรม/ โครงการในการปรบัปรุงกระบวนการ 

(ยกตัวอยางกระบวนการที่ไดปรับปรุง) 

L   หลักฐานการทบทวนกระบวนการ   เชน  การ

ประชุมคณะทํางาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับการทบทวนกระบวนการ 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

 

รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

Le 

 

 

 

 

 

 

 การวัดผลความสําเร็จของแผนปฏิบัติการที่

จังหวัดดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย จะ

พิจารณาจากรอยละคาเฉล่ียจากผลการ

ดําเนินงานที่ปฏิบัติไดจริง ตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ของจังหวัด เปรียบเทียบกับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่กําหนดไว

ในตัวชี้วัดมิตทิี่ 1 : มิติประสิทธิผล ตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของจังหวัดในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการทีจ่ังหวัด

ดําเนินการไดสาํเร็จตามเปาหมาย 

T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

Le 

 

 จังหวัดตองแสดงผลตัวชี้วัดความกาวหนา การ

ปรับปรุงและประเมินผลการดําเนินงานดานการ

มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ

แสดงใหเห็นวาองคการทาํใหผูรับบริการ และ

ผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจและทําให

ผูรับบริการและผูมีสวนเสยีกลาวถึงองคการ

ในทางที่ด ี

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสยีตอการใหบริการและการดําเนินงานของ

จังหวัด 

T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM3 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ

กระบวนการทีส่รางคุณคา (จํานวน 2 กระบวนการที่

ไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 

หลักฐานที่ 39) 

Le 

 

 เปนการตรวจประมินผลลัพธของการ
ดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สาํคัญของ

องคการเพื่อใหองคการบรรลุประสทิธิภาพ 

และประสทิธิผลของระบบงานและกระบวนการ

ทํางาน โดยจะพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักของความสําเรจ็ในการดําเนินการตาม

มาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของกระบวนการ

ที่สรางคุณคา จํานวน 2 กระบวนการทีจ่ังหวดั

ไดจัดทําข้ึน ซึ่งเปนหลักฐานสําคญัตามหมวด 

6 รายการหลักฐานที ่39 ที่กําหนดไวในคูมือ

คําอธิบายตัวชีว้ดัการพฒันาคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM4 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความสําเร็จในการ

ดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดของ

กระบวนการสนบัสนุน (จํานวน 2 กระบวนการที่ได 

จัดทาํคูมือปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2551 

หลักฐานที่ 40) 

Le 

 

 เปนการตรวจประมินผลลัพธของการ

ดําเนินการดานการปฏิบัติการที่สาํคัญของ

องคการเพื่อใหองคการบรรลุประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลของระบบงานและกระบวนการ

ทํางานการพิจารณาดาํเนินการ โดยจะ

พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยของความสําเรจ็ใน

การดําเนินการตามมาตรฐานระยะเวลาที่

กําหนดของกระบวนการสนับสนุน จํานวน 2 

กระบวนการ ทีจ่ังหวัดไดจัดทาํข้ึน ซึ่งเปน

หลักฐานสําคญัตามหมวด 6 รายการหลักฐาน

ที ่40 ที่กําหนดไวในคูมือคําอธบิายตัวชี้วดัการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจาย

ลงทุน  

(กรณีจังหวดัมงีบลงทุน) 

Le 

 

 การพิจารณาผลสําเรจ็ของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของ จังหวดั

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่เบิกจายใน

สวนกลางและสวนภมิูภาค เปนตัวชี้วดั

ความสามารถในการเบิกจายเงนิของจังหวัด 

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร

เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมลู

การเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหาร

การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM5 

รอยละของอัตราการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจาย

ลงทุน  

(กรณีจังหวดัไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะ

พิจารณาจากงบประมาณรายจายในภาพรวม) 

Le 

 

 การพิจารณาผลสําเรจ็ของการเบิกจายเงิน

งบประมาณ จะใชอัตราการเบกิจายเงิน

งบประมาณรายจายในภาพรวมของจังหวัดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งที่เบิกจายใน

สวนกลางและสวนภมิูภาค เปนตัวชี้วดั

ความสามารถในการเบิกจายเงนิของจังหวัด 

ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณที่ไดรบัการจัดสรร

เพ่ิมเตมิระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมลู

การเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบบริหาร

การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 

(GFMIS) 

 กรณีของจังหวดั การพิจารณาผลสําเร็จของ

การเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบกิ

จายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของ

จังหวัด จากรายการคาใชจายในการดาํเนิน

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวดัปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 เปนตัวชี้วดัความสามารถในการ

เบิกจายเงินของจังหวัด ทั้งนี้ ไมรวม

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวาง

งบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงิน

งบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส (GFMIS) 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ 

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

 T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

Le 

 

 การพิจารณาผลสําเรจ็ของการดําเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาจากรอยละ

คาเฉล่ียจากผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่ปฏิบัติไดจริง เปรียบเทียบกับแผน

บริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM6 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสีย่ง 

T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM7 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขดีสมรรถนะ

ตามแผนพฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากร หรอื

แผนพฒันาบุคลากร 

Le 

 

 ตัวชี้วดัของการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร 

ใหนําผลจากหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากร

บุคคล หัวขอ 5.2 ก การเรียนรูของบุคลากร

และการสรางแรงจูงใจมาแสดง โดยจะ

พิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรับ 

 การพัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีด

สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งเปนหลักฐานสําคญั 

    ตามหมวด 5 รายการหลักฐานที ่36 ที่กําหนด 

    ไวในคูมือคาํอธิบายตัวชี้วดัการพัฒนาคุณภาพ 
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

    การบริหารจดัการภาครัฐปงบประมาณ พ.ศ.  

    2551 

 กรณีของจังหวัด หากไมเคยจัดทําแผนพัฒนา

ขีดสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งเปนหลักฐาน

สําคญัตามหมวด 5 รายการหลกัฐานที ่36 ที่

กําหนดไวในคูมือคําอธิบายตวัชี้วัดการพัฒนา

คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 (เน่ืองจากเปนหลักฐานสําหรับ

จังหวัดที่เคยเลือกตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากร

บุคคลมากอน) การพิจารณาดําเนินการ ให

จังหวัดพิจารณาจากรอยละของบุคลากรที่ไดรบั

การพัฒนาขดีสมรรถนะตามแผนพัฒนา

บุคลากรที่ไดกําหนดไว ตามเกณฑการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมวด 5 หัวขอ 

5.2 ก (9) โดยแผนพัฒนาบุคลากรดังกลาวนั้น 

จะพิจารณาจากแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดที่

กําหนดไว มิใชแผนพัฒนาบุคลากรของแตละ

จังหวัดประจําจังหวัด 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM8 รอยละของความครอบคลุม ถกูตอง และทันสมัย

ของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร อยางนอย 1 

ประเด็นยทุธศาสตร 

Le 

 

 การพิจารณาดําเนินการตาม RM8 กรณีของ

จังหวัดและจังหวัด ใหยึดตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน หมวด 4 

(Fundamental Level) (IT1) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

 การพิจารณาความครอบคลุม  ถูกตอง และ

ทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร

น้ัน  ใหจังหวัด/จังหวัด จัดทําระบบฐานขอมูล
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

รองรับอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตรให

ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย เพ่ือใชวาง

แผนการดําเนินการ และใชในการตัดสินใจการ

บริหารงาน 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่

กําหนดไว* 

T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

RM9 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนิน

กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรูอยางนอย 3 

องคความรู 

Le 

 

 การพิจารณาดําเนินการตาม RM9 กรณีของ

จังหวัดและจังหวัด ใหยึดตามเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน หมวด 4 

(Fundamental Level) (IT 7) มาประกอบการ

พิจารณาดําเนินการ 

 จังหวัดเลือกองคความรูที่จําเปนในประเด็น 

  ยุทธศาสตรใดก็ได อยางนอย 3 องคความรู   

  (ประเด็นยทุธศาสตรละ 1 องคความรู) มา 

  จัดทาํเปนแผนการจัดการความรูโดยมี 

  รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ  

  พรอมระบตุัวชี้วัด และเปาหมายของแตละ 

  กิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลา และ 

  ผูรับผิดชอบ และนําแผนการจัดการความรู 

  ดงักลาวไปสูการปฏิบัตใิหบรรลผุลสําเรจ็ 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลิตประจําปตามตัวชี้วัดที่

กําหนดไว* 

 

  T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ
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รหัส แนวทางการดาํเนินการ 
ประเด็นการพจิารณาการดาํเนินการ 

ที่ครบถวน 

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

Le 

 

 การพิจารณารอยละเฉลี่ยถวงน้าํหนัก

ความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการ

กํากับดูแลองคการทีด่ี ใหจังหวัดพิจารณาจาก

เกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั

ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) หมวด 1 

(LD3)  มาใชประกอบการดําเนินการ 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี 

ประกอบดวยนโยบายดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแก 

(1) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม (2) ดาน

ประชาชน/ผูรบับริการ (3) ดานผูมีสวนไดสวน

เสีย และ (4) ดานผูปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความ

วาจังหวดัจะตองมีโครงการอยางนอย 4 

โครงการ มาใชในการพิจารณาคิดคารอยละ

ความสําเร็จของโครงการ 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลผลิตที่ได 

กับเปาหมายผลผลติประจําปตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

 

RM10 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการ

ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยางนอย

ดานละ 1 โครงการ 

T 

 

 จังหวัดมีการรายงานถึงการปรบัปรุงตาง ๆ 

และ/หรือมีระดบัผลการดําเนินการทีด่ีในหลาย

เรื่อง โดยสามารถแสดงใหเห็นวาเริ่มมีการ

พัฒนาของแนวโนม 

 จังหวัดมีการแสดงความกาวหนาของผลการ

ดําเนินงาน โดยการเปรยีบเทยีบผลลัพธที่ได 

กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตามตัวชี้วดัที่

กําหนดไว* 

 

*  หมายถึง การดําเนินการที่สอดคลองตามระบบการวิเคราะหการดําเนินการใชงบประมาณ (PART) 

หมายเหตุ   

     ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวนสมบูรณตามหมวด 7 ของเกณฑคุณภาพ 
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การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน จะพิจารณาเฉพาะผลการดําเนินการในปจจุบัน โดย

เปรียบเทียบกับเปาหมาย (Level : L) และอัตราการเปลี่ยนแปลงและความครอบคลุมของการ

ปรับปรุงผลการดําเนินการ (Trend : T) เทานั้น 

      สําหรับผลการดําเนินการของจังหวัดเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของจังหวัด หรือ

องคการอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และหรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (Compare : C) รวมทั้งการ

เชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (Linkage : Li) ยังไมนํามาพิจารณาในการตรวจสอบการดําเนินการที่

ครบถวนสมบูรณตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานหมวด 7 ที่ไดกําหนดขึ้น

ดังกลาว 

    อยางไรก็ตาม จังหวัดควรพิจารณาประเด็นดังกลาวในการดําเนินการตามหมวด 7 ดวย  

โดยเฉพาะเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด 7 ในประเด็นการเปรียบเทียบ

กับผลการดําเนินการ (Compare : C)  จังหวัดควรแสดงใหเห็นวาเริ่มมีสารสนเทศ 

เชิงเปรียบเทียบ  รวมทั้งในประเด็นการเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (Linkage : Li) จังหวัดควรมี

การรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการที่สําคัญของจังหวัดดวย 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของจังหวัดที่จะพัฒนาเขาสูระดับกาวหนา (Successful Level) และความเปนเลิศ

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไดอยางสมบูรณตอไป   
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ภาคผนวก   ง 

 

 

รายละเอียดการดําเนนิการและการประเมิน  IT 3 จังหวัดตองมีระบบและสามารถ

คํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: การจัดทําระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เปน 

กิจกรรรมที่ดําเนินการตอเน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกรมบัญชีกลาง

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนเจาภาพ

หลักในการดําเนินการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หนวยงานดังกลาว 

ไดจัดทําแนวทางการดําเนินการและวิธีการประเมินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังน้ัน 

สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดใชแนวทางที่กําหนดขึ้นดังกลาว วัดความสําเร็จใน

กิจกรรมการจัดทําระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ตาม

รายละเอียดที่กําหนดไวในภาคผนวกนี้   
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IT 3    จังหวัดตองมีระบบและสามารถคํานวณสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(GPP) ที่ครอบคลุม ถกูตอง และทันสมัย 

 

ตัวช้ีวัด  รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวม 

             จังหวัด             

 

นํ้าหนัก : รอยละ 1 

 

คําอธิบาย : 

• ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) หมายถึง มูลคาเพิ่ม

หรือผลตอบแทนปจจัยการผลิตสินคาและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการผลิต 16 สาขา 

(เกษตรกรรมฯ ประมง  เหมืองแรฯ  อุตสาหกรรม ไฟฟา-ประปาฯ กอสราง การคาฯ โรงแรม-

ภัตตาคาร ขนสง-คมนาคมฯ ตัวกลางทางการเงิน บริการอสังหาริมทรัพย-บริการธุรกิจฯ บริหาร

ราชการแผนดินฯ การศึกษา บริการดานสุขภาพฯ บริการชุมชนฯ และลูกจางในครัวเรือน) ในจังหวัด 

ในรอบระยะเวลา 1 ปปฏิทิน โดยในกระบวนการจัดทําประกอบดวย การศึกษาแนวคิด นิยาม การ

รวบรวมและจัดแบงประเภทกิจกรรมการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2544 การ

สํารวจ จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล คํานวณ ตรวจสอบและวิเคราะหผลการจัดทํา 

• จากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่เนน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตามแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 กําหนดใหจังหวัดตองมีการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดนั้น ทําใหจังหวัดควรจะมีเครื่องมือที่จะใชวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด เพื่อ

นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ถูกทิศทาง จึง

ควรสนับสนุนใหหนวยงานภายในจังหวัดรวมกันจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) เพื่อใหมี

ขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย สามารถสะทอนขอเท็จจริงในพื้นที่ 

• นอกจากนี้แตละจังหวัดไดเริ่มจัดทํา GPP มาแลวตั้งแตป 2547 โดยไดรับการ

สนับสนุนทางวิชาการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําบางสวนจากจังหวัด กรมบัญชีกลาง และ สศช. ซึ่งผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา การจัดทํา GPP ของแตละจังหวัดมีความกาวหนามาเปนลําดับ 

• ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 นั้น คณะรัฐมนตรีอนุมัติตาม

มติคณะกรรมการการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 เห็นชอบใหปรับปรุงกระบวนการ

จัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  โดยมอบหมาย สศช. เปนผูกํากับคุณภาพของการจัดทําสถิติ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และสํานักงานคลังจังหวัดมีหนาที่ประสานการจัดทําและประมวลผลสถิติ

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ พรอมทั้ง  ใหหนวยงานตนสังกัดระดับกระทรวง

ส่ังการใหหนวยงานสวนภูมิภาค องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหความ
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รวมมือและรวมปฏิบัติภารกิจในการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง

แมนยํา มีมาตรฐานและคุณภาพ  โดยถือเปนภารกิจที่สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณา ผลการ

ปฏิบัติราชการประจําปไดทั้งในระดับบุคคลและระดับหนวยงาน    

เกณฑการใหคะแนน :  

 

 1  2 3 4 5 

รอยละ 10 รอยละ 50 รอยละ 70 รอยละ 90 รอยละ 100 

 

โดยท่ี : 

ระดับท่ี เกณฑการใหคะแนน 

1  หนวยงานผูจัดทําขอมูลรายสาขาทบทวนผลการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ในปที่ผานมา ระบุปญหาอุปสรรค พรอมทั้ง วางแผนดําเนินการปรับปรุงการ

จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขา 

และกระบวนการดําเนินงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2  จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในการจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขาให

ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด รวมถึงกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากป

กอนหนา รวมทั้ง มีการตรวจสอบความถูกตอง ความสอดคลองของขอมูลราย

สาขาตามหลักวิชาการ ประกอบดวย ขอมูลประชากรและการสุมตัวอยาง ขอมูล

ผลการสํารวจตัวอยางและการปรับคาผลสํารวจเปนคาประชากร  โดยบันทึกขอมูล

ลงในฐานขอมูลที่เปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic file) (ซึ่งไมใชแบบ

คํานวณ GPP-3) 

3  จัดทํามูลคาเพิ่มในแบบคํานวณ GPP-3 เปนรายสาขา และแสดงอัตราการเติบโต

(Growth Rate) ระหวางป  โครงสรางการผลิต (Structure) ที่มาของการขยายตัว 

(Source of Growth)  ทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่  รวมถึงดัชนีราคา (Implicit 

Price Index)  และสัดสวน IC/GO, VA/GO  

4   สํานักงานคลังจังหวัดรวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา  ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบ

วิเคราะหผลการจัดทํา GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของสาขา และภาพรวมจังหวัด ใน

สาระสําคัญ  1)  ความครอบคลุมของกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด  2) การจัดทํา

ฐานขอมูลที่ถูกตองทั้งในดานกระบวนการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และความ

สอดคลองของฐานขอมูลกับสถานการณจริงในพื้นที่  3) ความถูกตองของการจัดทํา 

worksheet ประมวลผล GPP ในขั้นตอนที่ 2 และ 3  และ 4) ความเปนไปไดของ

สัดสวน IC/GO  สัดสวน VA/GO  อัตราขยายตัวและโครงสรางของมูลคาเพิ่ม ณ 

ราคาประจําปและราคาคงที่  และดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด (Implicit Price Index) 

 สํานักงานคลังจังหวัดรวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา จัดทําบทวิเคราะห (เบ้ืองตน) โดย

แสดงอัตราการเติบโต และโครงสรางการผลิต ทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่ 
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ระดับท่ี เกณฑการใหคะแนน 

พรอมทั้ง วิเคราะหความสอดคลองระหวางสาขา อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง

ระหวางปในภาพรวม และรายสาขา โดยจะตองสอดคลองกับสถานการณจริงในพื้นที่ 

5  สํานักงานคลังจังหวัดจัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนรวมกันระหวาง

ผูจัดทําและหนวยงานตางๆ เชน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย-ภาค  สภา

อุตสาหกรรมจังหวัด  หอการคาจังหวัด  สมาคมธนาคาร  สมาคมโรงแรม  สศช.-

ภาค คลังเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ นักวิชาการในจังหวัด และ/หรือ ผูประกอบการ

รายสําคัญ เปนตน เพื่อปรับปรุงการจัดทํามูลคาเพิ่มรายสาขาใหมีความถูกตอง และ 

สะทอนภาวะที่เปนจริงในพื้นที่ 

 สํานักงานคลังจังหวัดจัดประชุมเผยแพรสถิติผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) เบ้ืองตนแก

คณะกรรมการ GPP จังหวัด ภายหลังจากการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และ/

หรือขอคิดเห็นจากการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนรวมกัน (ถามี) 
 

หมายเหตุ   1.  IC/GO หมายถึงสัดสวนของคาใชจายขั้นกลางตอมูลคาผลผลิต 

    2.  VA/GO หมายถึงสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาผลผลิต  
 

  การพิจารณาระดับคะแนนแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ขั้นตอน โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 

ขั้นตอน รอยละ รอยละสะสม 

ระดับที่ 1  10  10 

ระดับที่ 2  40  50 

ระดับที่ 3  20  70 

ระดับที่ 4  20  90 

ระดับที่ 5  10  100 

รวม 100  

 ขั้นตอนที่ 1  (รอยละ 10) 

1.1 ประชุมทบทวนผลการจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในปที่ผานมา ระบุปญหา

อุปสรรค พรอมทั้ง วางแผนดําเนินการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของใน

การจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดรายสาขา และกระบวนการดําเนินงาน

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 2  (รอยละ 40) 

 มิติเชิงปริมาณ (รอยละ 20) 

2.1 รวบรวมกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด รวมถึงกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากป

กอนหนา จําแนกเปนรายสาขา (ตามรหัส TSIC) และขอมูลผูประกอบการหรือหนวยงานที่มีในจังหวัด

ทั้งหมดตามแนวทางการจัดทํา GPP ของสาขานั้นๆ  โดยจําแนกขอมูลผูประกอบการแบงตามขนาด

กิจการ (หรือแบงตามพื้นที่ในกรณีสาขาเกษตรกรรมหมวดการปลูกพืช) เพื่อใชเปนฐานขอมูล
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ประชากร (population frame หรือ N) ของจังหวัด ประจําป 2548 – 2551 โดยระบุแหลงที่มา และ

หลักเกณฑการจําแนกขนาดกิจการ เชน พิจารณาจากรายได และ/หรือ ประเภทเครื่องมือ เครื่องจักร 

และ/หรือ พื้นที่  

2.2 การกําหนดขนาดตัวอยาง (n) และขอมูลผูประกอบการหรือหนวยงานที่เลือก

เปนตัวอยางในการสํารวจจัดเก็บขอมูล จําแนกเปนรายสาขา (ตามรหัส TSIC) ประจําป 2548 – 

2551 โดยแบงตัวอยางตามขนาดกิจการ ที่สอดคลองกับฐานขอมูลประชากรในขอ 2.1   

โดยเกณฑคะแนนขอ 2.1 และ 2.2 พิจารณาใหคะแนนจากจํานวนกิจกรรมการผลิต

ที่จัดเก็บขอมูล (ตามรหัส TSIC) ทั้ง 16 สาขาเทียบกับจํานวนกิจกรรมการผลิตทั้งหมดที่มีในจังหวัด 

ดังนี้ 

รอยละท่ีไดรับ 12 14 16 18 20 

กิจกรรมการ

ผลิตที่จัดเก็บ

ไดทั้งหมด 

จัดเก็บขอมูล

ไดตั้งแตรอย

ละ  

41 - 50 จาก

กิจกรรมการ

ผลิตทั้งหมดที่

มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูล

ไดตั้งแตรอย

ละ 

 51 - 60 จาก

กิจกรรมการ

ผลิตทั้งหมดที่

มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูล

ไดตั้งแตรอย

ละ 

 61 - 70 จาก

กิจกรรมการ

ผลิตทั้งหมดที่

มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูล

ไดตั้งแตรอย

ละ  

71 – 80 จาก

กิจกรรมการ

ผลิตทั้งหมดที่

มีในจังหวัด 

จัดเก็บขอมูล

ไดตั้งแตรอย

ละ  

81 ขึ้นไป จาก

กิจกรรมการ

ผลิตทั้งหมดที่

มีในจังหวัด  

 มิติคุณภาพ (รอยละ 20) 

2.3 รวบรวมผลการสํารวจจัดเก็บขอมูล ทั้งในกรณีที่เก็บขอมูลผูประกอบการทุกราย 

และกรณีที่สุมตัวอยาง โดยมีการจัดทําฐานขอมูลเปนแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic file) อยาง

เปนระบบเปนอนุกรมรายป 2546 - 2551 (อยางนอยป 2548 เปนตนไป)   (รอยละ 10) 

2.4 ทําการตรวจสอบความสอดคลองในรายละเอียดของขอมูลที่จัดเก็บได (การ

บรรณาธิกรณขอมูลจากแบบสํารวจ) และทําการประเมินคาที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง ในกรณีที่

สํารวจตัวอยาง ใหแสดงการประมาณคาผลการสํารวจของกิจกรรมจากตัวอยาง (n) ใหเปนคาตาม

จํานวนประชากรทั้งหมด (N) ในแตละขนาดกิจการของกิจกรรมการผลิตนั้นๆ ตามหลักวิชาสถิติ ซึ่ง

ตองสอดคลองกับมิติเชิงปริมาณ (รอยละ 10) 

โดยการใหคะแนนในขั้นตอนที่สูงขึ้น จะตองผานการดําเนินงานในขั้นตอนระดับตน

มากอน  

 ขั้นตอนที่ 3 (รอยละ 20) 

3.1 นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาทําการคํานวณในแบบคํานวณ GPP-3 โดย

ตรวจสอบความถูกตองของการคํานวณ และ สามารถปรับปรุงสูตรการคํานวณเองได ตามความ

เหมาะสมของขอมูลที่จัดเก็บมาได (รอยละ 10) 

3.2 สามารถทําการเชื่อมโยงขอมูลจากแบบคํานวณ GPP-3 ไปยังแบบคํานวณ GPP-

2 และ GPP-1 ไดอยางถูกตอง และครบถวนทุกกิจกรรมการผลิตที่มีในแตละสาขา พรอมทั้งแสดง
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อัตราการเติบโต (Growth Rate) ระหวางป  โครงสรางการผลิต (Structure) ที่มาของการขยายตัว 

(Source of Growth) ทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่  รวมถึงดัชนีราคา (Implicit Price Index)  และ 

สัดสวน IC/GO, VA/GO (รอยละ 10) 

โดยการใหคะแนนในขั้นตอนที่สูงขึ้น จะตองผานการดําเนินงานในขั้นตอนระดับตน

มากอน  

ขั้นตอนที่ 4 (รอยละ 20) 

4.1 สํานักงานคลังจังหวัดรวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา อนุกรมป 2546 -2551 พรอมทั้ง

ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะหผลการจัดทํา GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของสาขา และภาพรวม

จังหวัด ในสาระสําคัญ  1)  ความครอบคลุมของกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด  2) การจัดทําฐานขอมูลที่

ถูกตองทั้งในดานกระบวนการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล และความสอดคลองของฐานขอมูลกับ

สถานการณจริงในพื้นที่  3) ความถูกตองของการจัดทํา worksheet ประมวลผล GPP ในขั้นตอนที่ 2 และ 

3 ทั้งในแงรายการขอมูล สูตรการคํานวณ และการเชื่อมโยงไฟลขอมูล และ 4) ตรวจสอบความเปนไปได

ของสัดสวน IC/GO  สัดสวน VA/GO  อัตราขยายตัวและโครงสรางของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปและ

ราคาคงที่  และดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด (Implicit Price Index) (รอยละ 10) 

4.2 สํานักงานคลังจังหวัด ดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห (เบ้ืองตน) ของอนุกรมป 

2546 – 2550 โดยแสดงอัตราการเติบโต และโครงสรางการผลิต ทั้งในราคาประจําปและราคาคงที่ พรอม

ทั้งวิเคราะหความสอดคลองระหวางสาขา อธิบายสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงระหวางปในภาพรวม 

และรายสาขา โดยจะตองสอดคลองกับสถานการณจริงในพื้นที่ (รอยละ 10) 

โดยการใหคะแนนในขั้นตอนที่สูงขึ้น จะตองผานการดําเนินงานในขั้นตอนระดับตน

มากอน  

ขั้นตอนที่ 5 (รอยละ 10) 

5.1  สํานักงานคลังจังหวัดจัดการประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนของ GPP 

อนุกรมป   2546 - 2550 รวมกันระหวางผูจัดทําและหนวยงานตางๆ เชน ผูแทนธนาคารแหงประเทศ

ไทย-ภาค  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  หอการคาจังหวัด  สมาคมธนาคาร  สมาคมโรงแรม  สศช.-ภาค 

คลังเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ นักวิชาการในจังหวัด และ/หรือ ผูประกอบการรายสําคัญ เปนตน เพื่อปรับปรุง

การจัดทํามูลคาเพิ่มรายสาขาใหมีความถูกตอง และ สะทอนภาวะที่เปนจริงในพื้นที่ (รอยละ 5) 

5.2  สํานักงานคลังจังหวัดจัดประชุมเผยแพรสถิติผลิตภัณฑจังหวัด (GPP) เบ้ืองตน

แกคณะกรรมการ GPP จังหวัด ภายหลังจากการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นจาก

การประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตนรวมกัน (ถามี) (รอยละ 5) 
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แนวทางการประเมินผล : 

ระดับท่ี เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 1 ขั้นตอนท่ี 1 :  

 ห น ว ย ง า น ผู จั ด ทํ า ข อ มู ล 

GPP รายสาขา ทบทวนผลการ

จั ดทํ า ผ ลิ ต ภั ณฑ ม ว ล ร ว ม

จั งหวั ด ในปที่ ผ า นมา  ร ะ บุ

ปญหาและอุปสรรค พรอมทั้ง

ว า ง แผนกา รป รั บ ป รุ ง ก า ร

จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในการ

จัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวม

จั ง ห วั ด ร า ย ส า ข า  แ ล ะ

กระบวนการดําเนินงานใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่ม

มากขึ้น 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาจังหวัดดําเนนิงานใน
ขั้นตอนที่ 1  

มีดังนี้ 

 

 รายงานการประชุม ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการ

ทบทวนผลการจัดทําผลิตภณัฑมวลรวมจังหวัด 

พรอมทั้งปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะและแนว

ทางแกไข 

 แผนการดําเนินงานจัดทํา GPP  ใน

ปงบประมาณ  2552   (มีเนื้อหาครบทุกสาขา) 

 

 

 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 2 ขั้นตอนท่ี 2 :  

 จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในการ
จัดทําสถิติผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัดรายสาขาใหครอบคลุม

กิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด 

ร วมถึ งกิ จก ร รมกา รผลิ ตที่

เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา รวมทั้ง 

มีการตรวจสอบความถูกตอง 

ความสอดคลองของขอมูลราย

ส า ข า ต า ม ห ลั ก วิ ช า ก า ร 

ประกอบดวย ขอมูลประชากร

และการสุมตัวอยาง ขอมูลผล

การสํารวจตัวอยางและการปรับ

คาผลสํารวจเปนคาประชากร 

โ ด ย บั น ทึ ก ข อ มู ล ล ง ใ น

ฐานขอมูลที่ เปนแฟมขอมูล

อิ เ ล็ กทรอนิ กส  ( Electronic 

file) (ซึ่งไมใชแบบคํานวณ 

GPP-3) 

 

 เอกสาร (hard copy) และ/หรือ ขอมูลที่มีการ

จัดเก็บอยางเปนระบบในรูปอิเลคทรอนิกส ที่แสดง

วาจังหวัดดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 มีดังนี้ 

 ขอมูลที่ มีการจัดเก็บอย างเปนระบบในรูป
อิเลคทรอนิกส และ/หรือเอกสาร (hard copy) ที่

แสดงกิจกรรมการผลิตทั้งหมด  (ตามรหัส

TSIC) ที่มีในจังหวัด ป พ.ศ. 2548 - 2551 

(population frame หรือ N) โดยจําแนกเปน

รายสาขา และแบงตามขนาดกิจการหรือแบง

ตามพื้นที่ โดยระบุแหลงที่มา และหลักเกณฑ

การจําแนกขนาดกิจการ  

 ขอมูลที่ มีการจัดเก็บอย างเปนระบบในรูป
อิเลคทรอนิกส และ/หรือเอกสาร (hard copy) ที่

แสดงกิจกรรมการผลิตที่ไดดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูล (ตามรหัส TSIC) ป พ.ศ. 2548 - 2551 

โดยจําแนกสาขาและขนาดกิจการที่สอดคลอง

กับขั้นตอนขางตน  พรอมทั้ งแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลง และสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในแต
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ระดับท่ี เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

ละป 

 การแสดงถึงวิธีการจัดเก็บขอมูล และการ

ปรับปรุงขอมูลในกรณีที่ขอมูลที่ไดรับมาไม

สมบูรณ (การบรรณาธิกรณขอมูล) 

 ขอมูลที่ มี การจัดเก็บอย างเปนระบบในรูป
อิเลคทรอนิกส และ/หรือเอกสาร (hard copy) ที่

แสดงถึงวิธีการประมาณคาของกิจกรรมจาก

ตัวอยาง (n) ใหเปนคาตามจํานวนทั้งหมด (N) 

ในแตละขนาดกิจการของกิจกรรมการผลิตนั้นๆ 

ตามหลักวิชาสถิต ิ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 3  ขั้นตอนที่ 3 :  

 จัดทํามูลคาเพิ่มในแบบคํานวณ 

GPP-3 เปนรายสาขา และแสดง

อัตราการเติบโต(Growth Rate) 

ระหวางป  โครงสรางการผลิต 

( Structure) ที่ ม า ข อ ง ก า ร

ขยายตัว (Source of Growth)  

ทั้งในราคาประจําปและราคา

ค ง ที่   ร ว ม ถึ ง ดั ช นี ร า ค า 

(Implicit Price Index) และ 

สัดสวน IC/GO, VA/GO 

 หลักฐานที่แสดงวาจังหวัดดาํเนินงานในขั้นตอนที่ 
3 มีดังนี้ 

 ฐานขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส/ไฟลขอมูล 

และ/หรือ เอกสารที่แสดงถึงการนําขอมูลจาก

ขั้นตอนที่ 2 มาลงในตาราง GPP-3 อยางถูกตอง 

และ แสดงถึงวิธีการปรับปรุงสูตรการคํานวณเอง

ได  

 ฐานขอมูลในรูปอิเล็กทรอนิกส/ไฟลขอมูล 

และ/หรือ เอกสารที่แสดงถึงความสามารถใน

การเชื่อมโยงขอมูลจาก GPP-3 ไปยัง GPP-2 

และ GPP-1 ไดอยางถูกตอง และครบถวน ทุก

กิจกรรมการผลิตที่มีในแตละสาขา และแสดง

อัตราการเติบโต (Growth Rate) ระหวางป  

โครงสรางการผลิต (Structure) ที่มาของการ

ขยายตัว (Source of Growth)  ทั้งในราคา

ประจําปและราคาคงที่   รวมถึงดัชนีราคา 

(Implicit Price Index) และ สัดสวน IC/GO, 

VA/GO 
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ระดับท่ี เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

4 ขั้นตอนที่ 4 :  

 สํานักงานคลังจังหวัดดําเนินการ

รวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา  

อนุกรมป 2546 -2551 พรอมทั้ง

ตรวจสอบวิเคราะหผลการจัดทํา 

GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของ

สาขา และภาพรวมจังหวัด ใน

สาระสําคัญ  

1) ความครอบคลุมของกิจกรรม

การผลิตที่มีในจังหวัด  

 2) การจัดทําฐานขอมูลที่ถูกตอง

ทั้งในดานกระบวนการจัดเก็บ

ขอมูล การประมวลผล และ

ความสอดคลองของฐานขอมูล

กับสถานการณจริงในพื้นที่ 

 3) ความถูกตองของการจัดทํา 

worksheet ประมวลผล GPP 

ในขั้นตอนที่ 2 และ 3  และ 4) 

ความเปนไปไดของสัดสวน 

IC/GO  สัดสวน VA/GO  

อัตราขยายตัวและโครงสราง

ขอ งมู ล ค า เ พิ่ ม  ณ  ร าค า

ประจําปและราคาคงที่ และ 

(Implicit Price Index) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาจังหวัดดําเนนิงานใน
ขั้นตอนที่ 4  

มีดังนี้ 

 รายงานผลการตรวจสอบการจัดทํา  GPP

เบ้ืองตนจากคลังจังหวัด ทั้ง 16 สาขาการผลิต 

อนุกรมป 2546 -2551 โดยมีเนื้อหาที่แสดงถึง

การพิจารณาตรวจสอบ 1)  ความครอบคลุม

ของกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด  2) การ

จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง ทั้ ง ใ น ด า น

กระบวนการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และ

ความสอดคลองของฐานขอมูลกับสถานการณ

จริงในพื้นที่  3) ความถูกตองของการจัดทํา 

worksheet ประมวลผล GPP ในขั้นตอนที่ 2 

และ 3  และ 4) ความเปนไปไดของสัดสวน 

IC/GO  สัดสวน VA/GO  อัตราขยายตัวและ

โครงสรางของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําปและ

ราคาคงที่  และดัชนีราคาผลิตภัณฑจังหวัด 

(Implicit Price Index) 

 บทวิเคราะห GPP ทั้ง 16 สาขา (เบ้ืองตน) 

อนุกรมป 2546 – 2550 ที่จะนําเสนอในการ

ประชุมพิจารณาผลการจัดทําเบื้องตน  

 จัดทําบทวิ เคราะห (เบ้ืองตน) 

อนุกรมป 2546 – 2550 โดย

แสดงอั ตราการ เติ บโต  และ

โครงสรางการผลิต ทั้งในราคา

ประจําปและราคาคงที่ พรอมทั้ง 

วิเคราะหความสอดคลองระหวาง

สาขา อธิบายเหตุผลของการ

เปลี่ยนแปลงระหวางปในภาพรวม 

แล ะ ร า ยส าข า  โดยจ ะต อ ง

สอดคลองกับสถานการณจริงใน

พื้นที่ 
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ระดับท่ี เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล 

5 ขั้นตอนที่ 5 :  

สํานักงานคลังจังหวัดดําเนินการ 

 จัดการประชุมพิจารณาผลการ

จัดทําเบื้องตนรวมกันระหวาง

ผูจัดทําและหนวยงานตางๆ 

เ ช น  ผู แ ท น ธ น า ค า ร แ ห ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย -ภ า ค   ส ภ า

อุตสาหกรรมจังหวัด  หอการคา

จั ง ห วั ด   สม า คม ธน า ค า ร 

สมาคมโรงแรม  สศช .-ภาค 

คลั ง เขตที่ รั บผิ ดชอบพื้ นที่ 

นักวิชาการในจังหวัด และ/หรือ

ผูประกอบการรายสําคัญ เปนตน 

เพื่อปรับปรุงการจัดทํามูลคาเพิ่ม

รายสาขาใหมีความถูกตอง และ 

สะทอนภาวะที่เปนจริงในพื้นที่ 

 จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ผ ย แ พ ร ส ถิ ติ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จั ง ห วั ด  (GPP) 

เบ้ืองตนแกคณะกรรมการ GPP 

จั งหวั ด  ภายหลั ง จ ากกา ร

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

และ/หรือขอคิดเห็นจากการ

ประชุมพิจารณาผลการจัดทํา

เบ้ืองตนรวมกัน (ถามี) 

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 

 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงวาจังหวัดดําเนนิงานใน
ขั้นตอนที่ 5  

มีดังนี้ 

 รายงานการประชุม  ที่ มี เนื้ อหาแสดงถึ ง

ขอเสนอแนะ  และ/หรือ ขอคิดเห็นจากที่

ประชุม ซึ่งอาจจะเปนประโยชนแกการปรับปรุง

แกไข GPP ใหถูกตอง และ สอดคลองกับ

สถานการณจริงในพื้นที่ พรอมทั้งระบุผูเขารวม

ประชุมพิจารณาผลการจัดทํา GPP 

 บทวิเคราะห GPP ทั้ง 16 สาขา อนุกรมป 

2546 – 2550       ที่เผยแพรแกคณะกรรมการ 

GPP จังหวัด และ รายงานการประชุม  

 

หมายเหตุ:  

1) การดําเนินงานขั้นตอนที่ 2 สามารถ download แบบสําหรับนับจํานวนกิจกรรมและประเมิน

คุณภาพขอมูล ไดที่ Website ของ สศช. ดังนี้

http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=149 หัวขอ “KPI จังหวัด แบบสําหรับนับ

จํานวนกิจกรรมและประเมินคุณภาพขอมูล” 

2) การดําเนินงานขั้นตอนที่ 3 และ 4 สามารถ download ตัวอยางแนวทางการจัดทํา GPP ทั้ง 16 

สาขาจาก website ของ สศช. ดังนี้ http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=149 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: 

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ช่ือ สกุล หมายเลขโทรศัพท 

นางจุฑารัตน  ชมภูพันธุ  โทร 0 2280 4085 ตอ  6206 

 

 

2) กรมบัญชีกลาง 

ช่ือ สกุล หมายเลขโทรศัพท 

นางสาวสุดา ดุลย

ประพันธ  

โทร 0 2271 2894 
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ภาคผนวก   จ 

 

 

แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข.) 

การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูในหมวด 4 (ข.) 

การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรูในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

        ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. มุงมั่นใหทุกสวนราชการระดับ

จังหวัดใหมีการขยายผลการดําเนินงานการจัดการความรูโดยสงเสริมและพัฒนาระบบการ

จัดการความรูในจังหวัดใหตอเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมาซึ่งจะมุงเนนใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูที่สําคัญที่จะมีผลตอการปฏิบัติราชการตามประเด็น

ยุทธศาสตรไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ในการนี้เพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน  ทางสํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดกําหนดแนวทางดานการจัดการความรูใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปน้ี 

 1. สวนราชการระดับจังหวัดทบทวนประเด็นยุทธศาสตร และองคความรูที่สามารถ

ตอบรับประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหเปนปจจุบันใหมากที่สุด 

 2. จัดทําแผนการจัดการความรู 

         2.1 กําหนดองคความรูที่จําเปนตามประเด็นยุทธศาสตร โดยจังหวัดนําขอมูล

ตามที่ระบุไวในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาดําเนินการ 

ทั้งน้ีอาจนํา template แผนการจัดการความรูของป 2550 (แบบฟอรม 1) มาใช 

         2.2 จังหวัดเลือกองคความรูที่จําเปนอยางนอย 3 องคความรูจาก 3 ประเด็น

ยุทธศาสตรที่แตกตางกันมาจัดทําแผนการจัดการความรูและไมควรซ้ํากับองคความรูที่สวน

ราชการไดเคยเลือกมาจัดทําแผนกัรจัดการความรูในปที่ผานมาแลว  พรอมระบุเหตุผลที่

เลือกองคความรูน้ันดวย 

         2.3 การเลือกตัวช้ีวัด (KPI) เพื่อวัดผลการจัดการความรู จังหวัดพิจารณา

เลือกตัวช้ีวัด  (KPI) ตามคํารับรองที่มีนัยสําคัญ อยางนอย 1 KPI ในแตละประเด็น

ยุทธศาสตร  เพื่อใชเปนเกณฑในการวัดผลสําเร็จของการจัดการความรูในสวนราชการระดับ

จังหวัด 

         2.4 ผูวาราชการจังหวัดและผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) ของ

จังหวัดทบทวนความถูกตองและความเหมาะสมพรอมลงนามรับรองเพื่อแสดงใหเห็นวา

ผูบริหารไดทราบและสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรู 
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แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด 

ชื่อจังหวัด : …………………………...…………………………… หนาที่ : ……./…….. 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ตามคํา

รับรอง 

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอ

การปฏิบัติราชการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร

ที่ 1…………………… 

……………………….. 

ประเด็นยุทธศาสตร

ที่ 5…………………. 

…………………….. 

   องคความรูที่ตอบประเด็น

ยุทธศาสตร ที่ 1………… 

………………………………… 

องคความรูที่ตอบประเด็น

ยุทธศาสตร ที่ 5………….. 

………………………………. 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรทีเ่ลือกมาจัดทําแผนการ

จัดการความรู คือ 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร  … : 

 องคความรูที่จําเปน      : 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู   : 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 2 ………………………………………………………………… 

แผนการจัดการความรูแผนที่ 3 ………………………………………………………………… 

ผูทบทวน : ………………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO)  

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

ผูวาราชการจังหวัด 

 

 2.5 การจัดทําและปฎิบัติตามแผนการจัดการความรู ควรมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการ

ความรูตาง  ๆ ตามขั้นตอนการจัดการความรูทั้ง 7  ขั้นตอนและกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง  6 

องคประกอบมาบูรณาการรวมกัน  เพื่อสงเสริมและผลักดันความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการความรู 

ใหมากยิ่งขึ้น  (แบบฟอรม 2) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่เลือก 

ประเด็นยุทธศาสตร
ทุกประเด็น
ยุทธศาสตร 
 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง
และเปาหมายของตัวชี้วัดที่
กําหนดไวในแตละเปาประสงค 
 

เปาประสงคทุก
เปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร   
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การฝกอบรม 

และเรียนรู 

(Training &Learning) 

การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู  และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4 

 

เปาหมาย 
(Desired State)

 
                     การสือ่สาร          
   (Communication)

2 กระบวนการและเครื่องมือ 

(Process & Tools) 

3 

การวัดผล 

 (Measurement) 

5 
การยกยองชมเชย               

และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward)

6 

การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition & Behavior Mgt.) 

1 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
(Knowledge Creation and Acquisition) 

      4.การประมวลและกลั่นกรองความรู 
(Knowledge Codification and Refinement) 

5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

7.การเรียนรู (Learning) 
 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
(Knowledge Sharing) 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 
เรามีความรูเรื่องนั้นหรือยัง 

ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคการหรือไม 
ทําใหองคการดีขึ้นหรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกันหรือไม 

ความรูอยูที่ใครอยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

  

กระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge Management Process) 

เปาหมาย  
KM 

วิสัยทัศน/  
พันธกิจ 

ขอบเขต KM 

ประเด็นยุทธศาสตร / 
กลยุทธ / กระบวนงาน 

1. การบงชี้ความรู 
(Knowledge Identification) 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ 
(Knowledge Organization) 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

 

 

จะแบงประเภทหัวขออยางไร 
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 2.6 จังหวัดควรตองดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ไดสําเร็จครบถวนทุก

กิจกรรม และสามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายได ไมนอยกวารอยละ 80 ในทุก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ระบุไว 

        2.7 จังหวัดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่ไดจัดทําทั้ง 3 แผน  พรอมทั้ง

ติดตามผลงานและความกาวหนาในการปฏิบัติอยางตอเน่ือง  เปนระยะ ๆ รวมถึงการเก็บ

ขอมูลหลักฐานการดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนของการจัดการความรูไวดวย  เพือเตรียม

รับการตรวจประเมินโดยเจาหนาที่ของ ก.พ.ร. และ TRIS ตอไป 
 

          

 หมายเหตุ   แนวทางการจัดทําแผนการจัดการความรูขางตน จังหวัดสามารถใชแนวทาง

ดังกลาวเปนตัวอยางหรืออาจปรับแผนการจัดการความรูขางตนใหเหมาะสมเพื่อการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ  

   รายละเอียดศึกษาไดจาก “คูมือการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการจัดการความรูเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550”  

(เลมสีชมพู) 

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

สํานักงาน ก.พ.ร. นางกลิ่นจันทน  เขียวเจริญ โทร. 02-3569939  นางสาวปณิตา  ปยะพุทธิชัย  

โทร. 02-3569999 ตอ 8838 
 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือจังหวัด                                     : ……………...……………………………………………………………. หนาที่ : ……/…... 

ประเด็นยุทธศาสตร                       : ................................................................................. 

องคความรูท่ีจําเปน                       : ................................................................................. 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคาํรับรอง         : ................................................................................. 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง : ................................................................................. 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมที่ 1  

- กิจกรรมที่ 1.1 

- กิจกรรมที่ 1.2 

      

 ………………………….. 

…………………………… 

      

ผูทบทวน   : …………………………………………… 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   : …………………………………………… 

ผูวาราชการจังหวัด 

ระบุเปนชวงเวลา 
(ระยะเวลาเริ่มตน – 
สิ้นสุด) หรือจุดของ
เวลาแลวเสร็จ 

 

ในชอง  สถานะและหมายเหตุใหระบุ
ความกาวหนาของการดําเนินการและ
รายละเอียดของเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้น
ในระหวางการจัดการความรู 
 

ระบุตัวชี้วัดสําเร็จของ 
แตละกิจกรรม เชน  
รอยละของจํานวนรายการที่
ตรวจพบ 

ตอจํานวนรายการที่ตรวจสอบ 
ระดับความสําเร็จ …… 

ใหระบุคาเปาหมายของ
ผลสําเร็จของแตละกิจกรรม 

เชน  ครบทุกรายการ  
(100 %)) 
 


