
PMQAPMQA
Organization Organization 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ป พ.ศ. 2550

Module  1Module  1

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA: Public Sector Management Quality Award)
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Module 1

หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Benefits & Values)

• 1.1 ความเปนมา

• 1.2 หลักการและเหตุผล

• 1.3 ประโยชน

• 1.4 กรอบการดําเนินงาน

• 1.5 เงื่อนไขและตัววัด 

Module  1Module  1
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หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ป พ.ศ.2550

Module 5
(คําถามตามเกณฑ 
PMQA)

Module 5
(คําถามตามเกณฑ 
PMQA)

Module 5
(คําถามตามเกณฑ 
PMQA)

Module 5
(คําถามตามเกณฑ 
PMQA)

Day
2

Module 6
(การทํารายงาน 
ลักษณะองคกรและ
การตรวจวัดผล)

Module 6
(การทํารายงาน 
ลักษณะองคกรและ
การตรวจวัดผล)

Module 5
(คําถามตามเกณฑ 
PMQA)

Module 5
(คําถามตามเกณฑ 
PMQA)

Day
3

Module 7
(การประเมินองคกร
และรายงาน 
จัดลําดับและแผน
ปรับปรุง)

Module 1
(หลักการ กพร.)

Module 2
(ประเด็นปญหา)

1
(09.00-
10.30)

Module 8
(การปรับปรุงองคกร
เบื้องตน
เคร่ืองมือและ
มาตรฐาน)

Module 5
(คําถามตาม
เกณฑ PMQA)

4
(14.45-
16.30)

Module 8
(การปรับปรุงองคกร
เบื้องตน
เคร่ืองมือและ
มาตรฐาน)

Module 4
(หลัก PMQA)

3
(13.00-
14.30)

Module 7
(การประเมินองคกร
และรายงาน 
จัดลําดับและแผน
ปรับปรุง)

Module 3
(หลัก TQM)

2
(10.45-
12.00)

Day
4

Day
1

Module  1Module  1
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Organization Organization รางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศรางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศ

• Deming Prize (1951)

• Canada Award (1984)

• Malcolm Baldrige National Quality Award (1987)

• Australian Business Excellence Awards (1988)

• European Foundation Quality Management (1991)

• Singapore Quality Award (1994)

• Japan Quality Award (1995)

• MBNQA : Education and Healthcare (1999)

• Thailand Quality Award (2001)

Japan

Canada

USA

Australia

EU

Singapore

Japan

USA

Thailand
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Organization Organization วัตถุประสงคการพัฒนาวัตถุประสงคการพัฒนาคุณภาคุณภาพพ

การบริหารจัดกาการบริหารจัดการรภาครัภาครัฐฐ

• เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546

• เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล

• เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐาน

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ
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วางยุทธศาสตร
• ใหมีการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน
• แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
• สรางกลไกการผลักดัน การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัต ิ

โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับการวัดผลสัมฤทธิ์ครอบคลุม 
4 มิติ และใหมีการทําคํารับรองฯ

นาํยุทธศาสตรไปปฏบิตัิ
• ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป/รายป
• วางวิธีการจัดสรรงบประมาณ 
• การปรับแตงองคาพยพของระบบราชการ:

− กระบวนงาน
− โครงสราง
− เทคโนโลยี
− คน

เพื่อผลักดันการทํางานตามยุทธศาสตร

การควบคมุเชิงยทุธศาสตร

• วางระบบใหมีการประเมินผลตนเอง การตรวจสอบผล
การดําเนินการตามคํารับรอง การวางระบบการบริหาร
การเงิน การคลัง (GFMIS)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

MBNQA 
+ พรฎ. GG

เกณฑคุณภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ
(Criteria)

รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ 
(TQA)

รางวัลคุณภาพ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ
(PMQA)

MBNQA 

ภาคเอกชน ภาครัฐ
การจัดการเชิงกลยุทธ
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

P. ลักษณะสาํคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

เกณฑเกณฑคุณภาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัพการบริหารจัดการภาครัฐฐ  
(PMQA)(PMQA)

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ
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ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ  กับกับ  
เกณฑคุณภาพเกณฑคุณภาพ PMQA PMQA

ประสทิธผิล

คุณภาพ

ประสทิธภิาพ

พัฒนาองคกร

ผลลัพธ

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากร
บุคคล

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

การนาํ
องคกร

การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยทุธ

การใหความ 
สาํคญักับผูรบั 
บริการและผูมี
สวนไดสวน
เสีย

ตัวผลักดันใหเกิดผลลัพธ

1.เกิดประโยชน
สุขของ 
ประชาชน

2.เกิดผลสัมฤทธิต์อ
ภารกิจของรัฐ

3.ประสิทธิภาพและ
คุมคา

4.ลดขัน้ตอนการ
ปฏบิัตงิาน

5.ปรบัปรุงภารกิจของ       
สวนราชการ

6.อํานวยความสะดวก         
ใหกบัประชาชน

7.ประเมินผลการปฏบิัต ิ
ราชการ

พรฎ.
การจัดการบานเมืองที่ดี

องคกรพัฒนา

เปาหมาย วิธีการ ผล
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พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

มีความรูมีความรู มีคุณธรรมมีคุณธรรม

หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ

ประหยัดประหยัด

นโยบายรัฐบาล
4 ป.

โปรงใสโปรงใส

เปนธรรมเปนธรรม
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หนวยราชการ 



PMQAPMQA
Organization Organization 

ลักษณะสําคัญของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครฐั

•• เกณฑมุงเนนผลสัมฤทธิ์เกณฑมุงเนนผลสัมฤทธิ ์
ครอบคลุมท้ังกระบวนการและผลลัพธ 

•• เกณฑสามารถปรับใชไดตามภารกิจของหนวยงานเกณฑสามารถปรับใชไดตามภารกิจของหนวยงาน
เพื่อเสริมสรางใหสวนราชการทําการปรับปรุง ท้ังอยางคอยเปนคอยไป

และอยางกาวกระโดด 

•• เกณฑมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกันภายในเกณฑเกณฑมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกันภายในเกณฑ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการเพื่อใหเกิดการบูรณาการ 

เชื่อมโยงและใชตัวชี้วัดท่ีมาจากยุทธศาสตรและกลยุทธและ
กระบวนการ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลลัพธการดําเนินการโดยรวม และระหวาง
หัวขอตาง ๆ ในเกณฑ 
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพนัธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับกระบวนทัศน        
(I am Ready)

แผนแมบททรัพยากร
บุคคล 3-5 ป 

(Competency)

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building

Redesign Process

ระบบควบคุม
ภายใน

Vision 
Mission 

Strategic
 เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (แผนบริหาร
ราชการแผนดิน)

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ        

คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาองคกร

ความเชื่อมโยงของระบบจัดการ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)1

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง2

สรางแผนปรับปรุงสรางแผนปรับปรุง
3ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง

4

ประโยชนตอสวนราชการประโยชนตอสวนราชการ
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สมัครเขารบัรางวลั 
PMQA

สมัครเขารบัรางวลั 
PMQA

Yes

No ไดรับรายงานปอนกลับไดรับรายงานปอนกลับ

ไดรับรางวัล และ/หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณ

ไดรับรางวัล และ/หรือไดรับ
การประกาศเกียรติคุณ การแบงปนวิธีการปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ 

(Best Practice Sharing)
การแบงปนวิธีการปฏิบัติทีเ่ปนเลิศ 
(Best Practice Sharing)

บูรณาการเครื่องมือและโครงการตาง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ                   

(Management Tools and Projects)

บูรณาการเครื่องมือและโครงการตาง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ                   

(Management Tools and Projects)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง สรางแผนปรับปรุงสรางแผนปรับปรุง

1 2

34

ประโยชนตอสวนราชการประโยชนตอสวนราชการ
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• ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

• วางหลักเกณฑรางวัล
“คุณภาพการบริหาร       
จัดการภาครัฐ”
(Public Sector 
Management 
Quality Award -
PMQA)

ป 2549ป 2549

แผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพแผนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ

• จัดวางระบบการ
ดําเนินงาน และการสราง
ความพรอม       ใหสวน
ราชการตาง ๆ

Ø การสรางความรู
ความเขาใจ

Ø การเตรียมความ
พรอมให สวน
ราชการตางๆ โดย
การสรางผูตรวจ
ประเมินภายใน                 
และวิทยากรตัวคูณ

Ø สรางกลไกภายใน
สํานักงาน ก.พ.ร.

• สนับสนุนใหสวนราชการ 
นําไปปฏิบัติ

Ø สนับสนุน สงเสริม
สวนราชการให
ยกระดับการ
ปฏิบัติงานเพื่อขอ
สมัครเขารับรางวัล 

Ø เตรียมการวางระบบ
ผูตรวจประเมนิ
ภายนอก เพื่อตรวจ
ประเมิน ตัดสินให
รางวัล 

Ø สงเสรมิใหมหีนวยงาน
ตนแบบการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ป 2550ป 2550ป 2548ป 2548ป 2547ป 2547

• สนับสนุนใหสวนราชการ 
นําไปปฏิบัติ

Ø สนับสนุน สงเสริม
สวนราชการให
ยกระดับการ
ปฏิบัติงานเพื่อขอ
สมัครเขารับรางวัล 

Ø การวางระบบผูตรวจ
ประเมินภายนอก เพื่อ
ตรวจประเมิน ตัดสิน
ใหรางวัล 

Ø ใหมหีนวยงานตนแบบ
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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มิติท่ีมิติท่ี 4  4 ดานการพัฒนาองคกรดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดท่ี 16 
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

(น้ําหนักรอยละ 5) ระดับกรม

• สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เกา)
• สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก (ใหม)

ตัวชี้วัดท่ี 13 
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

(น้ําหนักรอยละ 5) ระดับจังหวัด

• สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (เกา)
• สําหรับสวนราชการที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก (ใหม)

ตัวชี้วัดท่ี 21
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

(น้ําหนักรอยละ 2) ระดับสถาบันอุดมศึกษา



PMQAPMQA
Organization Organization การดําเนินการการดําเนินการตามตัวชี้วัดตัวชี้วัด

จํานวนสวนราชการที่
ดําเนินการ

การดําเนินการป พ.ศ.

• 155 กรม 
(เกา 37/ใหม 118)

• 75 จังหวัด 
(เกา 37/ใหม 38)

เปนตัวชี้วัดบังคับระดับกรม/จังหวัดป 50

เลือก 20
(เกา 17/ใหม 3)

เปนตัวชี้วัดเลือกระดับสถาบันอุดมศึกษา

• 37 กรม

• 37 จังหวัด

• 40 มหาวิทยาลัย

เปนตัวชี้วัดเลือกป 49



PMQAPMQA
Organization Organization การเตรียมความพรอมภายในองคกรการเตรียมความพรอมภายในองคกร

กําหนดเปน
นโยบาย

กําหนด
ผูรับผิดชอบ

จัดทําแผน
ดําเนินการ

สรางความรู
ความเขาใจ



การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการบริหารจัดการภาครัฐ

ตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองการปฏิบตัิราชการ  

ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ  พพ..ศศ.. 25502550



การดําเนินการตามการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด PMQA  PMQA ปป 49 49

§ จัดทํารายงานผลการดําเนนิการเบื้องตนของ
องคกร (ตอบ 7 หมวด 90 คําถาม)

5

§ จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร 
(ตอบ 15 คําถาม)

4

§ อบรมคณะทํางาน + ตัวแทนกลับไปถายทอด
ความรูใหกับคณะทํางานท้ังหมด

3

§ แตงตั้งคณะทํางาน + จัดทําแผน (Roadmap)2

§ จัดประชุมชี้แจง1

การดําเนินการขั้นตอนท่ี



ตัวชี้วัดที่ 16
ระดับกรม

ตัวชี้วัดที่ 16
ระดับกรม



ขอบเขตดําเนินการขอบเขตดําเนินการ

ในการพิจารณาบทบาทหนาที่ในการพิจารณาบทบาทหนาที่  ผูรบับรกิารผูรบับรกิาร  และและ

การบริหารจัดการขององคกรการบริหารจัดการขององคกร  ใหพิจารณาครอบคลุมใหพิจารณาครอบคลุม

ทุกหนวยงานทุกหนวยงาน  โดยรวมถึงราชการสวนกลางทีไ่ปโดยรวมถึงราชการสวนกลางทีไ่ป

ตั้งอยูในภูมิภาคดวยตั้งอยูในภูมิภาคดวย  



สําหรับที่ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549
(สวนราชการเกา)

§ วัดระดับความสําเร็จของดําเนินการตามแผนฯ5

§ จัดทําแผนปรับปรุงองคกรท่ีสอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง อยางนอย 2 แผน 
§ สงไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ ภายใน 30 มิ.ย. 50

4

§ จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment) 
§ จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร

3

§ ทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน ป 49
§ จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามแนวทางและ
แบบฟอรมท่ีกําหนด 

2

§ ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร ป 49
§ จัดทํารายงานสรุปผล ตามแนวทางและแบบฟอรมท่ีกําหนด 

1

การดาํเนนิการขั้นตอนที่



การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  11 ::  ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร

§§ ใหทบทวนลกัษณะสําคัญขององคกรทีท่ําไวปใหทบทวนลกัษณะสําคัญขององคกรทีท่ําไวป 49  49 
เนือ่งจากเนือ่งจาก  
ØØ   คณะทาํงานมคีวามเขาใจเกณฑฯคณะทาํงานมคีวามเขาใจเกณฑฯ  มากขึ้นมากขึ้น  
ØØ   ขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยน  เชนเชน  จาํนวนบคุลากรจาํนวนบคุลากร  

บทบาทหนาที่ของสวนราชการบทบาทหนาที่ของสวนราชการ  ความทาทายของสวนราชการความทาทายของสวนราชการ  เปนตนเปนตน  

§§ จาํเปนตองมีการทบทวนและดําเนนิการปรบัปรุงขอมูลจาํเปนตองมีการทบทวนและดําเนนิการปรบัปรุงขอมูล
และสารสนเทศใหเปนปจจบุนัและสารสนเทศใหเปนปจจบุนั  และครบถวนสมบูรณมากและครบถวนสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น

§§ จดัทํารายงานสรปุผลจดัทํารายงานสรปุผล  คือคือ  การตอบการตอบ 15  15 คําถามคําถาม  
((ตามเกณฑตามเกณฑ))  โดยใชโดยใช template  template เดิมของปเดิมของป 49  49 
((มกีารปรับเปลี่ยนบางเล็กนอยมกีารปรับเปลี่ยนบางเล็กนอย))



§§ คําถามท่ีมีเครื่องหมายคําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#)(#)  เปนคําถามบังคับเปนคําถามบังคับ  ตองตอบคําถามโดยมีขอมูลตองตอบคําถามโดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น  ๆๆ

§§ คําถามท่ีไมมีเครื่องหมายคําถามท่ีไมมีเครื่องหมาย  (#)(#)

•• ตอบโดยยังไมมีความสมบูรณตอบโดยยังไมมีความสมบูรณ  ((ทําบางสวนของคําถามทําบางสวนของคําถาม))

•• ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  ใหตอบวาใหตอบวา  ““ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  เนื่องจากเนื่องจาก  ....................””

((ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ))

•• คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นคําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ใหตอบวาใหตอบวา  

““สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้””

•• คําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจันคําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน  (*)(*)  ท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถามท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถาม  หมายถึงหมายถึง  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้นใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้น  

แนวทางการตอบคําถามแนวทางการตอบคําถาม
ขั้นขั้น  11 ::  ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร

สวนราชการตองตอบทุกคําถามสวนราชการตองตอบทุกคําถาม  (15(15  คําถามคําถาม))  โดยโดย



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
ขั้นขั้น  11 ::  ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร

§§ พิจารณาจากเอกสารพิจารณาจากเอกสาร//บันทึกการประชุมบันทึกการประชุม  ที่มีเนือ้หาแสดงถงึการที่มีเนือ้หาแสดงถงึการ
ทบทวนลักษณะสาํคัญขององคกรทบทวนลักษณะสาํคัญขององคกร  ปป  4949

§§ พิจารณาความครบถวนของรายงานผลการจดัทําลกัษณะสาํคัญของพิจารณาความครบถวนของรายงานผลการจดัทําลกัษณะสาํคัญของ
องคกรองคกร  คอืคอื  จํานวนขอที่ตอบคําถามตามแนวทางที่กําหนดจํานวนขอที่ตอบคําถามตามแนวทางที่กําหนด

12

0.8

15963จํานวนขอท่ี
ตอบคําถาม

1.00.60.40.2คะแนนท่ี
ไดรับ



§§ ใหทบทวนรายงานผลการดําเนนิการเบือ้งตนขององคกรใหทบทวนรายงานผลการดําเนนิการเบือ้งตนขององคกร  
((ตอบตอบ 7  7 หมวดหมวด 90  90 คําถามคําถาม))  ที่ทาํไวที่ทาํไว  ปป 49  49 เนื่องจากเนื่องจาก
ØØ   มคีวามเขาใจเกณฑฯมคีวามเขาใจเกณฑฯ  มากขึ้นมากขึ้น  ขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยน  

เชนเชน  แผนยุทธศาสตรองคกรแผนยุทธศาสตรองคกร  ความตองการของผูรับบริการความตองการของผูรับบริการ  
กระบวนการทาํงานกระบวนการทาํงาน  เปนตนเปนตน

ØØ หมวดหมวด 1 1--6 6 มกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบคาํถามมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบคาํถาม  
((จากจาก template  template ปป 49  49 ใหสวนราชการเลือกตอบไดใหสวนราชการเลือกตอบได 3  3 วิธีวิธี))

ØØ หมวดหมวด 7  7 มกีารปรับเปลี่ยนตวัชีว้ดัที่แสดงผลลัพธการดาํเนนิการมกีารปรับเปลี่ยนตวัชีว้ดัที่แสดงผลลัพธการดาํเนนิการ  ใหมีใหมี
ความสอดคลองตามมาตรฐานสากลความสอดคลองตามมาตรฐานสากล  และแสดงผลในเชงิปริมาณไดและแสดงผลในเชงิปริมาณได  

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  22 ::  ทบทวนรายงานผลการดําเนินการทบทวนรายงานผลการดําเนินการ



§§ ในการตอบคําถามแตละขอในการตอบคําถามแตละขอ  อาจมีคําถามหลายหวัขอยอยอาจมีคําถามหลายหวัขอยอย  
(bullet) (bullet) อาจตอบรวมหัวขอยอยไวดวยกนักไ็ดอาจตอบรวมหัวขอยอยไวดวยกนักไ็ด

§§ หมวดหมวด 1 1--6 6 ในแตละขอคําถามในแตละขอคําถาม  สามารถเลอืกตอบไดสามารถเลอืกตอบได  
3 3 รูปแบบรูปแบบ  คอืคอื
vv   ตอบโดยใชตารางตอบโดยใชตาราง  ใชไดทั้งตารางใชไดทั้งตาราง template  template ปป 49  49 หรือหรือ
ปรับเปลี่ยนใหมไดตามความเหมาะสมปรับเปลี่ยนใหมไดตามความเหมาะสม

vv   ตอบโดยใชแผนภาพหรอืแผนผงัตอบโดยใชแผนภาพหรอืแผนผงั  พรอมคําอธิบายพรอมคําอธิบาย
vv   ตอบโดยการพรรณาตอบโดยการพรรณา

§§ หมวดหมวด 7  7 ตอบโดยใชตารางตอบโดยใชตาราง  หรอืกราฟประกอบดวยก็ไดหรอืกราฟประกอบดวยก็ได

แนวทางการตอบคําถามแนวทางการตอบคําถาม
ขั้นขั้น  22 ::  รายงานผลการดําเนินการขององคกรรายงานผลการดําเนินการขององคกร



คําถามคําถาม  (1)(1)
--  ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศนน    เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาวเปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว  
คานิยมคานิยม  และผลการดําเนินการที่คาดหวังไวและผลการดําเนินการที่คาดหวังไว  รวมทั้งการถายทอดใหบุคลากรในสวนราชการนําไปปฏิบัติรวมทั้งการถายทอดใหบุคลากรในสวนราชการนําไปปฏิบัติ  
--  ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาวในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว  ผูบริหารของสวนราชการไดคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชนของผูบริหารของสวนราชการไดคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชนของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจนอยางไรโดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจนอยางไร  
--  ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสื่อสารในเรื่องดังกลผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสื่อสารในเรื่องดังกลาวแบบาวแบบ  22  ทิศทางอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมทิศทางอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
ไปสูบุคลากรทุกคนไปสูบุคลากรทุกคน  รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญรวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ  โดยผานระบบการนําองคกรโดยผานระบบการนําองคกร

ทุก 3 ปConsensus เพื่อใหได
ฉันทามติ

ผูบริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการบริหารองคกร  

ทุกป ระหวางกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร
ประจําป

นําผลการประเมิน
สภาพแวดลอมทั้งภายใน 
และภายนอก มาใชในการ
ทบทวน

คณะผูบริหารระดับสูง3.3.  ทบทวนวิสัยทัศน คานิยม

นําปจจัยแหงความสําเร็จ 
และความทาทายเชิง
ยุทธศาสตรเชื่อมโยงไปสู
วิสัยทัศน คานิยม 
เปาประสงคแผนปฏิบัติการ 
และตัวชี้วัด 

จัดประชุมชี้แจง เผยแพร
ประชาสัมพันธโดยใชสื่อ
ตาง ๆ

Consensus เพื่อใหได
ฉันทามติ

วิธีการ  

ทุกป ระหวางกระบวนการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร
ประจําป

ผูบริหารระดับสูง4. 4. กําหนด Strategy Matrix

ทุกครั้ง หลังจาก
จัดทํา/ทบทวนวิสัยทัศนแ
ละคานิยม

คณะผูบริหารระดับสูง2.2.  ถายทอดวิสัยทัศน  
คานิยม

ป พ.ศ. 2543คณะผูบริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการบริหารองคกร

1. จัดทําวิสัยทัศน  คานิยม

เมื่อไร ผูเกี่ยวของสําคัญ  ขั้นตอนสําคัญ  



ผูบริหาร
ระดบัสงู

Strategy 
Matrix

คณะกรรมการ
บรหิารองคกร วิสัยทัศน

คานิยมกําหนด
ทบทวนทุกป

เห็นชอบ
ทบทวนทุก 3 ป

ผูบริหาร
ระดบัสงู

Strategy 
Matrix

คณะกรรมการ
บรหิารองคกร
คณะกรรมการ
บรหิารองคกร วิสัยทัศน

คานิยม

วิสัยทัศน

คานิยมกําหนด
ทบทวนทุกป

เห็นชอบ
ทบทวนทุก 3 ป

เมื่อป พ.ศ  2543 องคกรจัดทําวิสัยทัศน และคานยิม โดยใชกระบวนการ Consensus 

เพ่ือใหไดฉันทามตจิากคณะผูบรหิารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารองคกร 

เมื่อไดวิสัยทัศนและคานยิมแลว คณะผูบริหารระดับสูงไดจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับ

บคุลากรทกุสวนในองคกร รวมทั้ง การเผยแพรประชาสัมพันธโดยใชสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ท  แผน

พับ เพ่ือใหเขาใจตรงกันอยางทั่วถึงทั้งองคกร ..................



เมื่อปเมื่อป  พพ..ศศ.. 25432543    องคกรจัดทาํวิสยัทัศนองคกรจัดทาํวิสยัทัศน  และคานยิมและคานยิม  โดยใชกระบวนการโดยใชกระบวนการ  ConsensusConsensus  เพ่ือเพ่ือ

ใหไดฉนัทามตจิากคณะผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารองคกรใหไดฉนัทามตจิากคณะผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหารองคกร  

เมื่อไดวิสัยทัศนและคานยิมแลวเมื่อไดวิสัยทัศนและคานยิมแลว  คณะผูบริหารระดับสูงไดจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับคณะผูบริหารระดับสูงไดจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับ

บคุลากรทกุสวนในองคกรบคุลากรทกุสวนในองคกร  รวมทั้งรวมทั้ง  การเผยแพรประชาสัมพันธโดยใชสื่อตางการเผยแพรประชาสัมพันธโดยใชสื่อตาง  ๆๆ  เชนเชน  อินเตอรเน็ทอินเตอรเน็ท    

แผนพับแผนพับ  เพ่ือใหเขาใจตรงกนัอยางทั่วถงึทั้งองคกรเพ่ือใหเขาใจตรงกนัอยางทั่วถงึทั้งองคกร  

ผูบริหารระดับสูงมีการทบทวนวิสัยทัศนผูบริหารระดับสูงมีการทบทวนวิสัยทัศน  และคานยิมระหวางกระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตรและคานยิมระหวางกระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตร

ประจําปประจําป  และทุกและทุก 3  3 ปจะมกีารทบทวนรวมกับคณะกรรมการบริหารองคกรปจะมกีารทบทวนรวมกับคณะกรรมการบริหารองคกร  เมื่อปเมื่อป  พพ..ศศ.. 2545 2545 มีการมีการ

เพ่ิมเติมคานิยมขึ้นอีกเพ่ิมเติมคานิยมขึ้นอีก 1  1 ประการประการ  ไดแกไดแก  การใหความสําคัญตอชุมชนการใหความสําคัญตอชุมชน  

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  และคานยิมขององคกรจะบรรจุอยูในและคานยิมขององคกรจะบรรจุอยูใน Strategy Matrix  Strategy Matrix ซึ่งจะเปนตัวเชื่อมโยงซึ่งจะเปนตัวเชื่อมโยง

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  และคานิยมและคานิยม  ปจจัยแหงความสําเร็จปจจัยแหงความสําเร็จ  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรความทาทายเชิงยุทธศาสตร  เปาประสงคเปาประสงค  แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  

และตัวชี้วัดที่สําคัญขององคกรและตัวชี้วัดที่สําคัญขององคกร  

คําถาม (1)
- ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศน  เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว 
คานิยม และผลการดําเนินการที่คาดหวังไว รวมทั้งการถายทอดใหบุคลากรในสวนราชการนําไปปฏิบัติ 
- ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว ผูบริหารของสวนราชการไดคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชนของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจนอยางไร 
- ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสื่อสารในเรื่องดังกลาวแบบ 2 ทิศทางอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
ไปสูบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ โดยผานระบบการนําองคกร



§§ คําถามท่ีมีเครื่องหมายคําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#)(#)  เปนคําถามบังคับเปนคําถามบังคับ  ตองตอบคําถามโดยมีขอมูลตองตอบคําถามโดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น  ๆๆ

§§ คําถามท่ีไมมีเครื่องหมายคําถามท่ีไมมีเครื่องหมาย  (#)(#)

•• ตอบโดยยังไมมีความสมบูรณตอบโดยยังไมมีความสมบูรณ  ((ทําบางสวนของคําถามทําบางสวนของคําถาม))

•• ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  ใหตอบวาใหตอบวา  ““ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  เนื่องจากเนื่องจาก  ....................””

((ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ))

•• คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นคําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ใหตอบวาใหตอบวา  

““สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้””

•• คําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจันคําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน  (*)(*)  ท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถามท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถาม  หมายถึงหมายถึง  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้นใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้น  

สวนราชการตองตอบทุกคําถามสวนราชการตองตอบทุกคําถาม  (90(90  คําถามคําถาม))  โดยโดย

แนวทางการตอบคําถามแนวทางการตอบคําถาม
ขั้นขั้น  22 ::  รายงานผลการดําเนินการขององคกรรายงานผลการดําเนินการขององคกร



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
  ขั้นขั้น  22 ::  รายงานผลการดําเนินการขององคกรรายงานผลการดําเนินการขององคกร

§§ พิจารณาจากเอกสารพิจารณาจากเอกสาร//บันทึกการประชุมบันทึกการประชุม  ที่มีเนือ้หาแสดงถงึการที่มีเนือ้หาแสดงถงึการ
ทบทวนรายงานผลการดําเนินการขององคกรทบทวนรายงานผลการดําเนินการขององคกร  ปป  4949

§§ พิจารณาความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกรพิจารณาความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร  
คือคือ  จํานวนขอทีต่อบคาํถามตามแนวทางที่กําหนดจํานวนขอทีต่อบคาํถามตามแนวทางที่กําหนด

75

0.8

90604530จํานวนขอท่ี
ตอบคําถาม

1.00.60.40.2คะแนนท่ี
ไดรับ



§§ ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง ( (SelfSelf--Assessment) Assessment) คือคือ  
การวเิคราะหหาจดุแขง็การวเิคราะหหาจดุแขง็  และโอกาสในการปรับปรงุและโอกาสในการปรับปรงุ  
ตามแนวทางการประเมินตามแนวทางการประเมิน

Tips !Tips !

üü   อะไรที่เกณฑถามอะไรที่เกณฑถาม  แลวองคกรมีแลวองคกรมี    ““เปนจุดแข็งเปนจุดแข็ง””

üü   อะไรที่เกณฑถามอะไรที่เกณฑถาม  แลวองคกรไมมีแลวองคกรไมมี  

““เปนโอกาสในการปรับปรุงเปนโอกาสในการปรับปรุง””

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น 3  3 : : ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง

  จัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุงจัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุง



““กระบวนการกระบวนการ’’’’ หมายถึง   วิธีที่องคกรใชและปรับปรุง                   
เพื่อตอบสนองขอกําหนดตางๆ ของหัวขอในหมวด 1-6 
ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชประเมินกระบวนการ ไดแก

q  แนวทาง (Approach - A)
q  การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต ิ(Deployment - D)
q  การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L) 
q  การบูรณาการ (Integration - I)

กระบวนการกระบวนการ  ((หมวดหมวด  11--6)6)มิติมิติ



“ผลลัพธ” หมายถึง ผลผลิต และผลลัพธขององคกร 
ในการบรรลุตามขอกําหนดในหัวขอ 7.1 – 7.4

ปจจัยสําคัญ 4 ประการ เพ่ือการรายงานผลลัพธท่ีมีประสิทธิผล คือ

•  ผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย (Level – Le) 

•  แนวโนมของผลการดําเนินงาน (Trend – T) 

•  ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ (Comparison – C) กับสวนราชการหรือ  

องคกรอ่ืนที่มภีารกิจคล ายคลึงกัน หรือที่เลือกมาอยางเหมาะสม

• ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ (Linkage – Li) เพื่อแสดงวา
มกีารรายงานผลลพัธที่สาํคัญทัง้หมดและแยกตามกลุมที่จดัไว 

ผลลัพธผลลัพธ  ((หมวดหมวด  77))มิติมิติ



§§ จดัลาํดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงจดัลาํดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง  คอืคอื  
การนําการนํา  ““โอกาสในการปรับปรุงโอกาสในการปรับปรุง””  ที่พบกระจัดกระจายจากที่พบกระจัดกระจายจาก
การประเมนิการประเมนิ  มาจัดลาํดับความสําคัญเพื่อนําไปปรบัปรงุมาจัดลาํดับความสําคัญเพื่อนําไปปรบัปรงุ
แกไขใหสอดคลองกบัความจําเปนเรงดวนและทรพัยากรแกไขใหสอดคลองกบัความจําเปนเรงดวนและทรพัยากร
ที่องคกรมีที่องคกรมี

Tips !Tips ! ใชหลักใชหลัก Vital Few Vital Few

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น 3  3 : : ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง

  จัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุงจัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุง



Vital Few !Vital Few !

คือคือ  โอกาสในการปรบัปรุงที่ทําใหองคกรมีสัมฤทธิผลสูงที่สุดโอกาสในการปรบัปรุงที่ทําใหองคกรมีสัมฤทธิผลสูงที่สุด    ซึ่งซึ่ง
ก็คอืก็คอื  การมุงความสนใจไปที่สาเหตุจํานวนนอยทีก่อใหเกดิปญหาการมุงความสนใจไปที่สาเหตุจํานวนนอยทีก่อใหเกดิปญหา
จํานวนมากจํานวนมาก  



แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนด Vital Few  Vital Few 
เพื่อจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

§§ ตารางแบบตารางแบบ  22  ปจจัยปจจัย

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบนอย

ยาก

ปรับปรุงงาย
ผลกระทบมาก

ปรับปรุงงาย
ผลกระทบนอยงาย

ระดับ
การปรับปรุง

มากนอย

ระดับผลกระทบหากไมดําเนินการ



แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนด Vital Few  Vital Few 
เพื่อจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

§§ ตารางแบบถวงน้าํหนกัตารางแบบถวงน้าํหนกั

…

…

…

1.00.50.30.2

คะแนนรวม
ตามน้ําหนัก

ผลลัพธ
ตอ

องคกร

ระยะเวลางบประมาณ

เกณฑในการคัดเลือกและน้ําหนักโอกาสในการปรับปรุง



แนวทางการกําหนดแนวทางการกําหนด Vital Few  Vital Few 
เพื่อจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

§§ ใชเครือ่งมอืใชเครือ่งมอื Affinity Diagram Affinity Diagram



§§ ใหเลือกใหเลือก  22  แผนแผน  มาดําเนินการในปมาดําเนินการในป  5050  โดยมีแนวทางคัดเลือกโดยมีแนวทางคัดเลือก

ØØ   เปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการปรับปรุงเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการปรับปรุง

ØØ   มีงบประมาณรองรับดําเนินการมีงบประมาณรองรับดําเนินการ

ØØ   สอดคลองกบัแผนอื่นสอดคลองกบัแผนอื่น  ๆๆ  ที่จะตองดาํเนนิการอยูแลวที่จะตองดาํเนนิการอยูแลว  เชนเชน  

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  หรือแผนการจัดการความรูหรือแผนการจัดการความรู

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  44 ::  การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
  ขั้นขั้น  44 ::  การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร

§§ สวนราชการสงแผนฯสวนราชการสงแผนฯ  ไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
ภายในภายใน  3030  มิมิ..ยย.. 5050

§§ หากเปนแผนระยะยาวหากเปนแผนระยะยาว  ผลการดําเนินการในปผลการดําเนินการในป  5050  ตองเปนตองเปน
กิจกรรมที่มีผลผลติกิจกรรมที่มีผลผลติ//ผลลพัธที่บงชี้ถึงกาวหนาที่สําคัญของแผนผลลพัธที่บงชี้ถึงกาวหนาที่สําคัญของแผน  
หากกําหนดเฉพาะกจิกรรมที่มิใชสาระสําคัญหรอืไมมีความหากกําหนดเฉพาะกจิกรรมที่มิใชสาระสําคัญหรอืไมมีความ
ชัดเจนชัดเจน  หรอืไมสอดคลองกบัการจดัลําดับความสําคัญหรอืไมสอดคลองกบัการจดัลําดับความสําคัญ  
ปรับลดคะแนนท่ีไดรับของตัวชี้วัดลงปรับลดคะแนนท่ีไดรับของตัวชี้วัดลง  0.250.25  คะแนนคะแนน

21จํานวนแผนปรับปรุงท่ีจัดทําแลวเสร็จ

1.00.5คะแนนท่ีไดรับ



การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  55 ::  การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร

C1+C2
2

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผน

C2แผนที ่2 ….

C1แผนที ่1....

รอยละของความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผน

ลําดับที(่i)และ
ชื่อแผนปรับปรุง 

โดยที่โดยที่

หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ.
2550

i

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแต
ละกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ
ทั้งหมดที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง

รอยละของความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน (Ci)



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
  ขั้นขั้น  55 ::  การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร

§§ พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน

1001009090808070706060

1.01.0  คะแนนคะแนน0.80.8  คะแนนคะแนน0.60.6  คะแนนคะแนน0.40.4  คะแนนคะแนน0.20.2  คะแนนคะแนน



สําหรับที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนปแรก 
(สวนราชการใหม)

§ จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร5

§ จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

4

§ จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร ตามแนวทางและ
แบบฟอรมท่ีกําหนด 

3

§ จัดทํารายงานสรุปผลลักษณะสําคัญองคกร ตามแนวทางและ
แบบฟอรมท่ีกําหนด

2

§ แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสวนราชการ
§ จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(Roadmap)
§ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ

1

การดาํเนนิการขั้นตอนที่



การดําเนินการ
ขั้น 1 : แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําแผนดําเนินการ (Roadmap)    จัดประชุมชี้แจง

§§ คณะทํางานดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการคณะทํางานดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐภาครัฐ  ควรประกอบดวยควรประกอบดวย 2  2 คณะคณะ  คอืคอื

ØØ   คณะกรรมการตดิตามและกํากับดูแลการดาํเนนิการพฒันาคณะกรรมการตดิตามและกํากับดูแลการดาํเนนิการพฒันา

  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( (Steering Committee) Steering Committee) 

ØØ   คณะทํางานพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐัคณะทํางานพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั

(Working Team)(Working Team)



แนวทางการจัดตั้ง 
Steering Committee ระดับกรม

ผูบรหิารสงูสดุ

(อธิบด/ีเลขาธกิาร )
ผูบรหิารสงูสดุ

(อธิบด/ีเลขาธกิาร )

ผูบรหิารระดบัรอง

(รองอธิบด ี/
รองเลขาธกิาร)

ผูบรหิารระดบัรอง

(รองอธิบด ี/
รองเลขาธกิาร)

ผูบรหิารระดบัรอง

(ผูบรหิารที่
เกี่ยวของ)

ผูบรหิารระดบัรอง

(ผูบรหิารที่
เกี่ยวของ)

ผูบรหิารระดบัรอง

รองอธิบด/ีรองเลขาธกิาร

(ที่ไดรับมอบหมาย)

ผูบรหิารระดบัรอง

รองอธิบด/ีรองเลขาธกิาร

(ที่ไดรับมอบหมาย)

หนาที ่: กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา 
Working Team ในการดําเนินการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบทิศทาง 
รวมทั้ง จัดสรรทรัพยากรสําหรับดําเนินการตามแผนปรับปรุง และสื่อสารใหทุกคนใน
องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการใชเกณฑมาปรับปรุงองคกร

ประธาน

รองประธาน



แนวทางการจัดตั้ง
Working Team ระดับกรม

หนาที่ :  จัดเตรียมขอมูลและสนับสนุนองคกรในเรื่องตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการประเมิน
องคกร ดําเนินการประเมินองคกรตามเกณฑ จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร 
วิเคราะหหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง จัดทําแผนปรับปรุง และเสนอผูบริหาร
เพื่อใหความเห็นชอบ

เจาภาพ (Category Champion) 
1..2..3..4..5..6

เจาภาพ (Category Champion) 
1..2..3..4..5..6

ผูประสานงานผูประสานงาน

หวัหนาคณะทํางาน

(รองประธาน  Steering Committee)
หวัหนาคณะทํางาน

(รองประธาน  Steering Committee)

เลขานุการคณะทํางานเลขานุการคณะทํางาน

เลขานุการหมวดเลขานุการหมวด



การดําเนินการ
ขั้น 1 : แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําแผนดําเนินการ (Roadmap)  จัดประชุมชี้แจง

§§ จดัทําแผนดาํเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการจดัทําแผนดาํเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐภาครัฐ ( (Roadmap) Roadmap) รายละเอียดอยางนอยประกอบดวยรายละเอียดอยางนอยประกอบดวย    

vv กิจกรรมสําคญัที่ตองดาํเนนิการกิจกรรมสําคญัที่ตองดาํเนนิการ

vv เปาหมายที่จะไดรับของแตละกิจกรรมเปาหมายที่จะไดรับของแตละกิจกรรม

vv ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม

vv ระยะเวลาในการดําเนินการระยะเวลาในการดําเนินการ  



2550 2551 2552
1. จัดประชุมชี้แจงให
ความรูแกเจาหนาที่

● ขาราชการมีความรูเร่ือง
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

..................... 1 วัน

2. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

● มีเจาภาพรับผิดชอบการ
ดําเนินการ

..................... 1 สัปดาห

3. จัดทําแผนการ
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ

● แผนการดําเนินการที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
ฝายบริหาร

..................... 1 สัปดาห

ป พ.ศ.
ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

กิจกรรม เปาหมาย

แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ตัวอยาง



การดําเนินการ
ขั้น 1 : แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําแผนดําเนินการ (Roadmap)  จัดประชุมชี้แจง

§§ จัดประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐจัดการภาครัฐ  ทศิทางการดําเนนิการขององคกรทศิทางการดําเนนิการขององคกร  และบทบาทการและบทบาทการ

มีสวนรวมของแตละคนมีสวนรวมของแตละคน

§§ จัดหาวิทยากรไดจากผูที่เขารับการอบรมวิทยากรตวัคูณและจัดหาวิทยากรไดจากผูที่เขารับการอบรมวิทยากรตวัคูณและ

วิทยากรที่ปรึกษาดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิทยากรที่ปรึกษาดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จากสํานักงานจากสํานักงาน  กก..พพ..รร..  สามารถดทูําเนยีบไดจากสามารถดทูําเนยีบไดจาก  

www.opdc.go.thwww.opdc.go.th  หัวขอหัวขอ  ““โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐจัดการภาครัฐ””

http://www.opdc.go.th
http://www.opdc.go.th


การดําเนินการ
ขั้น 2 : จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

§§ จดัทํารายงานผลการจัดทําลกัษณะสาํคัญขององคกรจดัทํารายงานผลการจัดทําลกัษณะสาํคัญขององคกร  

คือคือ  การตอบการตอบ 15  15 คําถามคําถาม  ตามเกณฑคุณภาพตามเกณฑคุณภาพ  โดยใชโดยใช  

template template เดิมของปเดิมของป 49  49 ((มกีารปรบัเปลี่ยนบางมกีารปรบัเปลี่ยนบาง

เล็กนอยเล็กนอย))



§§ คําถามท่ีมีเครื่องหมายคําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#)(#)  เปนคําถามบังคับเปนคําถามบังคับ  ตองตอบคําถามโดยมีขอมูลตองตอบคําถามโดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น  ๆๆ

§§ คําถามท่ีไมมีเครื่องหมายคําถามท่ีไมมีเครื่องหมาย  (#)(#)

•• ตอบโดยยังไมมีความสมบูรณตอบโดยยังไมมีความสมบูรณ  ((ทําบางสวนของคําถามทําบางสวนของคําถาม))

•• ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  ใหตอบวาใหตอบวา  ““ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  เนื่องจากเนื่องจาก  ....................””

((ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ))

•• คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นคําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ใหตอบวาใหตอบวา  

““สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้””

•• คําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจันคําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน  (*)(*)  ท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถามท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถาม  หมายถึงหมายถึง  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้นใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้น  

แนวทางการตอบคําถาม
ขั้น 2 : จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

สวนราชการตองตอบทุกคําถามสวนราชการตองตอบทุกคําถาม  (15(15  คําถามคําถาม))  โดยโดย



แนวทางการประเมินผล
ขั้น 2 : จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

§§ พิจารณาความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลกัษณะพิจารณาความครบถวนของรายงานผลการจัดทําลกัษณะ
สาํคัญขององคกรสาํคัญขององคกร  คือคือ  จาํนวนขอที่ตอบคําถามตามจาํนวนขอที่ตอบคําถามตาม
แนวทางทีก่ําหนดแนวทางทีก่ําหนด

12

0.8

15963จํานวนขอท่ี
ตอบคําถาม

1.00.60.40.2คะแนนท่ี
ไดรับ



§§ การจัดทํารายงานผลการดําเนนิการขององคกรการจัดทํารายงานผลการดําเนนิการขององคกร  ตามตาม

เกณฑคุณภาพเกณฑคุณภาพ  คือคือ  การตอบคําถามการตอบคําถาม  77  หมวดหมวด  

9090  คําถามคําถาม    ตามแนวทางทีก่ําหนดตามแนวทางทีก่ําหนด

การดําเนินการ
ขั้น 3 : จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร



§§ ในการตอบคําถามแตละขอในการตอบคําถามแตละขอ  อาจมีคําถามหลายหวัขอยอยอาจมีคําถามหลายหวัขอยอย  
(bullet) (bullet) อาจตอบรวมหัวขอยอยไวดวยกนักไ็ดอาจตอบรวมหัวขอยอยไวดวยกนักไ็ด

§§ หมวดหมวด 1 1--6 6 ในแตละขอคําถามในแตละขอคําถาม  สามารถเลอืกตอบไดสามารถเลอืกตอบได 3  3 
รูปแบบรูปแบบ  คอืคอื
vv   ตอบโดยใชตารางตอบโดยใชตาราง  ใชไดทั้งตารางใชไดทั้งตาราง template  template ปป 49  49 หรือหรือ
ปรับเปลี่ยนใหมไดตามความเหมาะสมปรับเปลี่ยนใหมไดตามความเหมาะสม

vv   ตอบโดยใชแผนภาพหรอืแผนผงัตอบโดยใชแผนภาพหรอืแผนผงั  พรอมคําอธิบายพรอมคําอธิบาย
vv   ตอบโดยการพรรณาตอบโดยการพรรณา

§§ หมวดหมวด 7  7 ตอบโดยใชตารางตอบโดยใชตาราง  หรอืกราฟประกอบดวยก็ไดหรอืกราฟประกอบดวยก็ได

แนวทางการตอบคําถาม
ขั้น 3 : จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร



§§ คําถามท่ีมีเครื่องหมายคําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#)(#)  เปนคําถามบังคับเปนคําถามบังคับ  ตองตอบคําถามโดยมีขอมูลตองตอบคําถามโดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น  ๆๆ

§§ คําถามท่ีไมมีเครื่องหมายคําถามท่ีไมมีเครื่องหมาย  (#)(#)

•• ตอบโดยยังไมมีความสมบูรณตอบโดยยังไมมีความสมบูรณ  ((ทําบางสวนของคําถามทําบางสวนของคําถาม))

•• ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  ใหตอบวาใหตอบวา  ““ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  เนื่องจากเนื่องจาก  ....................””

((ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ))

•• คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นคําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ใหตอบวาใหตอบวา  

““สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้””

•• คําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจันคําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน  (*)(*)  ท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถามท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถาม  หมายถึงหมายถึง  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้นใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้น  

สวนราชการตองตอบทุกคําถามสวนราชการตองตอบทุกคําถาม  (90(90  คําถามคําถาม))  โดยโดย

แนวทางการตอบคําถาม
ขั้น 3 : จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร



แนวทางการประเมินผล
 ขั้น 3 : จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกร

§§ พิจารณาความครบถวนของรายงานผลการดําเนนิการของพิจารณาความครบถวนของรายงานผลการดําเนนิการของ
องคกรองคกร  คอืคอื  จาํนวนขอที่ตอบคําถามตามแนวทางทีก่ําหนดจาํนวนขอที่ตอบคําถามตามแนวทางทีก่ําหนด

75

0.8

90604530จํานวนขอท่ี
ตอบคําถาม

1.00.60.40.2คะแนนท่ี
ไดรับ



§§ ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง ( (SelfSelf--Assessment) Assessment) คือคือ  
การวเิคราะหหาจดุแขง็การวเิคราะหหาจดุแขง็  และโอกาสในการปรับปรงุและโอกาสในการปรับปรงุ  
ตามแนวทางการประเมินตามแนวทางการประเมิน

Tips !Tips !

üü   อะไรท่ีเกณฑถามอะไรท่ีเกณฑถาม  แลวองคกรมีแลวองคกรมี    ““เปนจุดแข็งเปนจุดแข็ง””

üü   อะไรท่ีเกณฑถามอะไรท่ีเกณฑถาม  แลวองคกรไมมีแลวองคกรไมมี  

““เปนโอกาสในการปรับปรุงเปนโอกาสในการปรับปรุง””

การดําเนินการ
ขั้น 4 : ประเมินองคกรดวยตนเอง



แนวทางการประเมิน

§ ผลการดําเนินการปจจุบัน (Level - Le)

§ แนวโนม (Trend - T)

§ ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ

(Comparison - C) 

§ ครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ 

(Linkage - Li)

กระบวนการมิติมิติ
§ แนวทาง (Approach - A)

§ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

(Deployment - D)

§ การเรียนรู (การทบทวนและ

ปรับปรุง) (Learning - L) 

§ การบูรณาการ (Integration - I)

ผลลัพธมิติมิติ



§§ จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง  คอืคอื  
การนําการนํา  ““โอกาสในการปรบัปรุงโอกาสในการปรบัปรุง””  ที่พบกระจัดกระจายจากการที่พบกระจัดกระจายจากการ
ประเมินประเมิน  มาจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกบัความจําเปนเรงดวนและทรัพยากรทีอ่งคกรมีสอดคลองกบัความจําเปนเรงดวนและทรัพยากรทีอ่งคกรมี

Tips !Tips ! ใชหลักใชหลัก Vital Few  Vital Few 

การดําเนินการ
ขั้น 5 : จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง



ตัวชี้วัดที่ 21
ระดับสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 21
ระดับสถาบันอุดมศึกษา



ขอบเขตดําเนินการขอบเขตดําเนินการ

ในการพิจารณาบทบาทหนาที่ในการพิจารณาบทบาทหนาที่  ผูรับบริการผูรับบริการ  และและ

การบริหารจัดการขององคกรการบริหารจัดการขององคกร  ใหพิจารณาครอบคลุมใหพิจารณาครอบคลุม

ทุ ก ห น ว ย ง า นทุ ก ห น ว ย ง า น   ภ า ย ใ ต ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ข อ งภ า ย ใ ต ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา  โดยไมรวมถึงวิทยาเขตโดยไมรวมถึงวิทยาเขต  ยกเวนยกเวน

กรณีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรณีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ใหครอบคลุมใหครอบคลุม

ถึงวิทยาเขตตางถึงวิทยาเขตตาง  ๆๆ  ภายใตสังกัดดวยภายใตสังกัดดวย  



สําหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งเกาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งเกา  (17(17  แหงแหง))  และใหมและใหม  (3(3  แหงแหง))

§§  วัดวัดระดับความสําเร็จระดับความสําเร็จของดําเนินการตามแผนฯของดําเนินการตามแผนฯ55

§§  จัดทําจัดทําแผนปรับปรุงองคกรแผนปรับปรุงองคกรท่ีสอดคลองกับการจัดลําดับท่ีสอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง  อยางนอยอยางนอย  22  แผนแผน  
§§  สงไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯสงไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ  ภายในภายใน  3030  มิมิ..ยย.. 5050

44

§§  จัดทําจัดทํารายงานผลการประเมินองคกรรายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเองดวยตนเอง  
(Self(Self--Assessment) Assessment) 
§§  จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกร

33

§§ จัดทําจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายงานผลการดําเนินการขององคกรขององคกร  ตามแนวทางและตามแนวทางและ
แบบฟอรมท่ีกําหนดแบบฟอรมท่ีกําหนด  

22

§§ จัดทําจัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญรายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรขององคกร  ตามตาม
แนวทางและแบบฟอรมท่ีกําหนดแนวทางและแบบฟอรมท่ีกําหนด  

11

การดาํเนนิการการดาํเนนิการขั้นตอนที่ขั้นตอนที่

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไดเลือกตัวชี้วัดนี้ในป 2549 ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหทบทวน
ลักษณะสําคัญขององคกร และรายงานผลการดําเนินการ ที่จัดทําไวแลวในป 2549



การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  11 ::  จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

§§ สถาบันอุดมศึกษาที่ดาํเนนิการตอเนือ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ดาํเนนิการตอเนือ่ง  ใหทบทวนใหทบทวน
ลกัษณะสาํคัญขององคกรที่ทําไวปลกัษณะสาํคัญขององคกรที่ทําไวป 49  49 เนือ่งจากเนือ่งจาก  
ØØ   คณะทาํงานมคีวามเขาใจเกณฑฯคณะทาํงานมคีวามเขาใจเกณฑฯ  มากขึ้นมากขึ้น  
ØØ   ขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยน  เชนเชน  จาํนวนบคุลากรจาํนวนบคุลากร  

บทบาทหนาที่ของสวนราชการบทบาทหนาที่ของสวนราชการ  ความทาทายของสวนราชการความทาทายของสวนราชการ  เปนตนเปนตน  

§§ จาํเปนตองมีการทบทวนและดําเนนิการปรบัปรุงขอมูลจาํเปนตองมีการทบทวนและดําเนนิการปรบัปรุงขอมูล
และสารสนเทศใหเปนปจจบุนัและสารสนเทศใหเปนปจจบุนั  และครบถวนสมบูรณมากและครบถวนสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น

§§ จดัทํารายงานสรปุผลจดัทํารายงานสรปุผล  คือคือ  การตอบการตอบ 15  15 คําถามคําถาม  
((ตามเกณฑตามเกณฑ))  โดยใชโดยใช template  template เดิมของปเดิมของป 49  49 
((มกีารปรับเปลี่ยนบางเล็กนอยมกีารปรับเปลี่ยนบางเล็กนอย))



§§ คําถามท่ีมีเครื่องหมายคําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#)(#)  เปนคําถามบังคับเปนคําถามบังคับ  ตองตอบคําถามโดยมีขอมูลตองตอบคําถามโดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น  ๆๆ

§§ คําถามท่ีไมมีเครื่องหมายคําถามท่ีไมมีเครื่องหมาย  (#)(#)

•• ตอบโดยยังไมมีความสมบูรณตอบโดยยังไมมีความสมบูรณ  ((ทําบางสวนของคําถามทําบางสวนของคําถาม))

•• ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  ใหตอบวาใหตอบวา  ““ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  เนื่องจากเนื่องจาก  ....................””

((ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ))

•• คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นคําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ใหตอบวาใหตอบวา  

““สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้””

•• คําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจันคําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน  (*)(*)  ท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถามท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถาม  หมายถึงหมายถึง  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้นใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้น  

แนวทางการตอบคําถามแนวทางการตอบคําถาม
ขั้นขั้น  11 ::  ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร

สวนราชการตองตอบทุกคําถามสวนราชการตองตอบทุกคําถาม  (15(15  คําถามคําถาม))  โดยโดย



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
ขั้นขั้น  11 ::  ลักษณะสําคัญขององคกรลักษณะสําคัญขององคกร

§§ พิจารณาจากเอกสารพิจารณาจากเอกสาร//บันทึกการประชุมบันทึกการประชุม  ที่มีเนือ้หาแสดงถงึการที่มีเนือ้หาแสดงถงึการ
ทบทวนลักษณะสาํคัญขององคกรทบทวนลักษณะสาํคัญขององคกร  ปป  4949 ((เฉพาะกรณีเฉพาะกรณี
สถาบันอดุมศกึษาที่ดําเนนิการตอเนื่องสถาบันอดุมศกึษาที่ดําเนนิการตอเนื่อง))

§§ พิจารณาความครบถวนของรายงานผลการจดัทําลกัษณะสาํคัญของพิจารณาความครบถวนของรายงานผลการจดัทําลกัษณะสาํคัญของ
องคกรองคกร  คอืคอื  จํานวนขอที่ตอบคําถามตามแนวทางที่กําหนดจํานวนขอที่ตอบคําถามตามแนวทางที่กําหนด

12

0.8

15963จํานวนขอท่ี
ตอบคําถาม

1.00.60.40.2คะแนนท่ี
ไดรับ



§§ สถาบันอุดมศึกษาที่ดาํเนนิการตอเนือ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ดาํเนนิการตอเนือ่ง  ใหทบทวนใหทบทวน
รายงานผลการดําเนินการเบือ้งตนขององคกรรายงานผลการดําเนินการเบือ้งตนขององคกร  
((ตอบตอบ 7  7 หมวดหมวด 90  90 คําถามคําถาม))  ที่ทาํไวที่ทาํไว  ปป 49  49 เนื่องจากเนื่องจาก
ØØ   มคีวามเขาใจเกณฑฯมคีวามเขาใจเกณฑฯ  มากขึ้นมากขึ้น  ขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยน  

เชนเชน  แผนยุทธศาสตรองคกรแผนยุทธศาสตรองคกร  ความตองการของผูรับบริการความตองการของผูรับบริการ  
กระบวนการทาํงานกระบวนการทาํงาน  เปนตนเปนตน

ØØ หมวดหมวด 1 1--6 6 มกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบคาํถามมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการตอบคาํถาม  
((จากจาก template  template ปป 49  49 ใหสวนราชการเลือกตอบไดใหสวนราชการเลือกตอบได 3  3 วิธีวิธี))

ØØ หมวดหมวด 7  7 มกีารปรับเปลี่ยนตวัชีว้ดัที่แสดงผลลัพธการดาํเนนิการมกีารปรับเปลี่ยนตวัชีว้ดัที่แสดงผลลัพธการดาํเนนิการ  ใหให
มีความสอดคลองตามมาตรฐานสากลมีความสอดคลองตามมาตรฐานสากล  และแสดงผลในเชิงปริมาณและแสดงผลในเชิงปริมาณ
ไดได  

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  22 ::  จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ



§§ ในการตอบคําถามแตละขอในการตอบคําถามแตละขอ  อาจมีคําถามหลายหวัขอยอยอาจมีคําถามหลายหวัขอยอย  
(bullet) (bullet) อาจตอบรวมหัวขอยอยไวดวยกนักไ็ดอาจตอบรวมหัวขอยอยไวดวยกนักไ็ด

§§ หมวดหมวด 1 1--6 6 ในแตละขอคําถามในแตละขอคําถาม  สามารถเลอืกตอบไดสามารถเลอืกตอบได  
3 3 รูปแบบรูปแบบ  คอืคอื
vv   ตอบโดยใชตารางตอบโดยใชตาราง  ใชไดทั้งตารางใชไดทั้งตาราง template  template ปป 49  49 หรือหรือ
ปรับเปลี่ยนใหมไดตามความเหมาะสมปรับเปลี่ยนใหมไดตามความเหมาะสม

vv   ตอบโดยใชแผนภาพหรอืแผนผงัตอบโดยใชแผนภาพหรอืแผนผงั  พรอมคําอธิบายพรอมคําอธิบาย
vv   ตอบโดยการพรรณาตอบโดยการพรรณา

§§ หมวดหมวด 7  7 ตอบโดยใชตารางตอบโดยใชตาราง  หรอืกราฟประกอบดวยก็ไดหรอืกราฟประกอบดวยก็ได

แนวทางการตอบคําถามแนวทางการตอบคําถาม
ขั้นขั้น  22 ::  รายงานผลการดําเนินการขององคกรรายงานผลการดําเนินการขององคกร



§§ คําถามท่ีมีเครื่องหมายคําถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#)(#)  เปนคําถามบังคับเปนคําถามบังคับ  ตองตอบคําถามโดยมีขอมูลตองตอบคําถามโดยมีขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้นสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในเรื่องนั้น  ๆๆ

§§ คําถามท่ีไมมีเครื่องหมายคําถามท่ีไมมีเครื่องหมาย  (#)(#)

•• ตอบโดยยังไมมีความสมบูรณตอบโดยยังไมมีความสมบูรณ  ((ทําบางสวนของคําถามทําบางสวนของคําถาม))

•• ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  ใหตอบวาใหตอบวา  ““ยังไมไดดําเนินการยังไมไดดําเนินการ  เนื่องจากเนื่องจาก  ....................””

((ใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการใหระบุปญหาหรือสาเหตุท่ียังไมไดดําเนินการ))

•• คําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้นคําถามท่ีสวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  ใหตอบวาใหตอบวา  

““สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้””

•• คําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจันคําถามท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน  (*)(*)  ท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถามท่ีปรากฏอยูท่ีทายของคําถาม  หมายถึงหมายถึง  

ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้นใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของสวนราชการนั้น  

สวนราชการตองตอบทุกคําถามสวนราชการตองตอบทุกคําถาม  (90(90  คําถามคําถาม))  โดยโดย

แนวทางการตอบคําถามแนวทางการตอบคําถาม
ขั้นขั้น  22 ::  รายงานผลการดําเนินการขององคกรรายงานผลการดําเนินการขององคกร



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
  ขั้นขั้น  22 ::  รายงานผลการดําเนินการขององคกรรายงานผลการดําเนินการขององคกร

§§ พิจารณาจากเอกสารพิจารณาจากเอกสาร//บันทึกการประชุมบันทึกการประชุม  ท่ีมีเนื้อหาแสดงถึงการทบทวนรายงานท่ีมีเนื้อหาแสดงถึงการทบทวนรายงาน
ผลการดําเนินการขององคกรผลการดําเนินการขององคกร  ปป  4949 ((เฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการ
ตอเนื่องตอเนื่อง))

§§ พิจารณาความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกรพิจารณาความครบถวนของรายงานผลการดําเนินการขององคกร  คือคือ  จํานวนขอท่ีจํานวนขอท่ี
ตอบคําถามตามแนวทางท่ีกําหนดตอบคําถามตามแนวทางท่ีกําหนด

75

0.8

90604530จํานวนขอท่ี
ตอบคําถาม

1.00.60.40.2คะแนนท่ี
ไดรับ



§§ ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง ( (SelfSelf--Assessment) Assessment) คือคือ  
การวเิคราะหหาจดุแขง็การวเิคราะหหาจดุแขง็  และโอกาสในการปรับปรงุและโอกาสในการปรับปรงุ  
ตามแนวทางการประเมินตามแนวทางการประเมิน

Tips !Tips !

üü   อะไรท่ีเกณฑถามอะไรท่ีเกณฑถาม  แลวองคกรมีแลวองคกรมี    ““เปนจุดแข็งเปนจุดแข็ง””

üü   อะไรท่ีเกณฑถามอะไรท่ีเกณฑถาม  แลวองคกรไมมีแลวองคกรไมมี  

““เปนโอกาสในการปรับปรุงเปนโอกาสในการปรับปรุง””

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น 3  3 : : ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง

  จัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุงจัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุง



แนวทางการประเมิน

§ ผลการดําเนินการปจจุบัน (Level - Le)

§ แนวโนม (Trend - T)

§ ผลการดําเนินการเปรียบเทียบ

(Comparison - C) 

§ ครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ 

(Linkage - Li)

กระบวนการกระบวนการมิติมิติ
§ แนวทาง (Approach - A)

§ การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ

(Deployment - D)

§ การเรียนรู (การทบทวนและ

ปรับปรุง) (Learning - L) 

§ การบูรณาการ

(Integration - I)

ผลลัพธผลลัพธมิติมิติ



§§ จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง  คือคือ  
การนําการนํา  ““โอกาสในการปรับปรุงโอกาสในการปรับปรุง””  ท่ีพบกระจัดกระจายจากการประเมินท่ีพบกระจัดกระจายจากการประเมิน  มามา
จัดลําดับความสําคัญเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความจําเปนจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความจําเปน
เรงดวนและทรัพยากรท่ีองคกรมีเรงดวนและทรัพยากรท่ีองคกรมี

Tips !Tips ! ใชหลักใชหลัก Vital Few Vital Few

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น 3  3 : : ประเมนิองคกรดวยตนเองประเมนิองคกรดวยตนเอง

  จัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุงจัดลําดบัความสาํคญัของโอกาสในการปรบัปรุง



§§ ใหเลอืกใหเลอืก  22  แผนแผน  มาดาํเนนิการในปมาดาํเนนิการในป  5050  โดยมแีนวทางโดยมแีนวทาง
คัดเลอืกคัดเลอืก

ØØ   เปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการปรับปรุงเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการปรับปรุง

ØØ   มีงบประมาณรองรับดําเนินการมีงบประมาณรองรับดําเนินการ

ØØ   สอดคลองกบัแผนอื่นสอดคลองกบัแผนอื่น  ๆๆ  ที่จะตองดาํเนนิการอยูแลวที่จะตองดาํเนนิการอยูแลว  เชนเชน  

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  หรือแผนการจัดการความรูหรือแผนการจัดการความรู

การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  44 ::  การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
  ขั้นขั้น  44 ::  การจัดทําแผนปรับปรุงองคกรการจัดทําแผนปรับปรุงองคกร

§§ สวนราชการสงแผนฯสวนราชการสงแผนฯ  ไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปยังภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
ภายในภายใน  3030  มิมิ..ยย.. 5050

§§ หากเปนแผนระยะยาวหากเปนแผนระยะยาว  ผลการดําเนินการในปผลการดําเนินการในป  5050  ตองเปนตองเปน
กิจกรรมที่มีผลผลติกิจกรรมที่มีผลผลติ//ผลลพัธที่บงชี้ถึงกาวหนาที่สําคัญของแผนผลลพัธที่บงชี้ถึงกาวหนาที่สําคัญของแผน  
หากกําหนดเฉพาะกจิกรรมที่มิใชสาระสําคัญหรอืไมมีความหากกําหนดเฉพาะกจิกรรมที่มิใชสาระสําคัญหรอืไมมีความ
ชัดเจนชัดเจน  หรอืไมสอดคลองกบัการจดัลําดับความสําคัญหรอืไมสอดคลองกบัการจดัลําดับความสําคัญ  
ปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลงปรับลดคะแนนที่ไดรับของตัวชี้วัดลง  0.250.25  คะแนนคะแนน

21จํานวนแผนปรับปรุงท่ีจัดทําแลวเสร็จ

1.00.5คะแนนท่ีไดรับ



การดําเนินการการดําเนินการ
ขั้นขั้น  55 ::  การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร

CC11+C+C22
22

รอยละเฉลี่ยความสําเร็จรอยละเฉลี่ยความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนของการดําเนินการตามแผน

C2แผนที ่2 ….

C1แผนที ่1....

รอยละของความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผน

ลําดับที(่i)และชื่อแผนปรับปรุง 

โดยที่โดยที่

หมายถึง ลําดับที่ของแผนปรับปรุง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550i

หมายถึง ความคืบหนาหรือความสําเร็จในการดําเนินการของแต
ละกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติ
ทั้งหมดที่ไดกําหนดไว ตามรายละเอียดแผนปรับปรุง

รอยละของความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
ตามแผน (Ci)



แนวทางการประเมินผลแนวทางการประเมินผล
  ขั้นขั้น  55 ::  การวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกรการวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร

§§ พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเรจ็ของการพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยความสําเรจ็ของการ
ดําเนนิการตามแผนดําเนนิการตามแผน

10090807060

1.0 
คะแนน

0.8 
คะแนน

0.6 
คะแนน

0.4 
คะแนน

0.2 
คะแนน



รายงานผลการประเมิน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

คะแนนรวม 

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 1

คะแนนที่ไดรับ ระดับขั้นตอนการดําเนินการ 



เอกสารท่ีตองสงมอบเอกสารท่ีตองสงมอบ

√√√4. รายงานผลการดาํเนนิการขององคกร

√√√5. รายงานสรปุผลการประเมนิองคกร (Self-
Assessment Report)

√√√3. รายงานผลการจัดทาํลักษณะสาํคัญของ
องคกร

√√2. หลกัฐานหรอืเอกสารที่แสดงถงึการทบทวน
ลักษณะสาํคัญขององคกร ที่ดาํเนนิการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รายงานผลการ
ดําเนนิการเบื้องตนขององคกร ทีด่าํเนนิการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 (สาํหรบั
สถาบนัอุดมศึกษา เฉพาะที่ดาํเนนิการตอเนื่อง
จากปงบประมาณ พ.ศ. 2549)

√1. หลกัฐานการจดัประชุมช้ีแจง คําสัง่แตงตั้ง
คณะทาํงาน และแผนดําเนนิการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐของสวนราชการที่
ไดรบัความเหน็ชอบจากผูบริหาร 

สถาบัน
อุดม
ศึกษา 

กรมทีเ่ริ่ม
ดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ.
2550

กรมที่ดาํเนนิการ
ตอเนือ่งจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.
2549

สวนราชการ 

เอกสารท่ีตองสงมอบ 



เอกสารท่ีตองสงมอบเอกสารท่ีตองสงมอบ

√√9. รายงานสรปุผลการดาํเนนิงานตามแผน และ
หลักฐานเอกสารสําคัญที่แสดงถึงการ
ดําเนนิการตามแผน 

√√√10. รายงานผลการประเมนิระดบัความสาํเรจ็
ของการดาํเนนิการ 

√√8. รายละเอียดแผนปรับปรงุองคกรที่เลือก
ดําเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จํานวน 
2 แผน

√√7. สาํเนาหนังสอืการจดัสงแผนปรับปรงุองคกร
ที่เลือกดาํเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
จํานวน 2 แผน มายังสาํนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 
30 มิถนุายน 2550

√√√6. รายงานสรปุผลการจัดลาํดับความสาํคญัของ
โอกาสในการปรบัปรงุ

สถาบัน
อุดม
ศึกษา 

กรมทีเ่ริ่ม
ดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ.
2550

กรมที่ดาํเนนิการ
ตอเนือ่งจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.
2549

สวนราชการ 

เอกสารท่ีตองสงมอบ 



ตัวชี้วัดที่ 13
ระดับจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 13
ระดับจังหวัด



ภาพรวมของตัวชี้วดั PMQA จังหวัด ป พ.ศ. 2550

ตัวชี้วดับังคับของจงัหวัด

การดําเนินการครอบคลุมภาพรวมของจังหวัด

จงัหวัดแบงออกเปน 2 กลุม

ระดับการวัดแตกตางกันระหวางจังหวัด 2 กลุม

1

2

3

4



การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด

++

สวนราชการประจาํจงัหวดั 8 สวนราชการ
ที่รวมดาํเนนิการป พ.ศ. 2550

สว
นร
าช
กา
รป
ระจํ
าจัง
หวั
ดท่ี
ยัง
ไม
ได
ดํา
เนิน
กา
ร

สว
นร
าช
กา
รป
ระจํ
าจัง
หวั
ดท่ี
ยัง
ไม
ได
ดํา
เนิน
กา
ร

ปพ.ศ. 2550



2549

PMQA จังหวัด

อําเภอ

รายงานผล
การดาํเนนิการ

เบื้องตนตามเกณฑ
คุณภาพฯ

(ตอบคําถาม 90 ขอ)

2550

PMQA PMQA จังหวัดจังหวัด

จังหวัดใหมจังหวัดใหม

สวนราชการ
ประจําจังหวัด

อําเภอ

• การประเมินองคกรดวยตนเอง
(Self-Assessment)

• จัดลําดับความสําคัญในการ
ปรับปรุงองคกร

PMQA จังหวัด

จังหวัดเกาจังหวัดเกา

สวนราชการ
ประจําจังหวัด

อําเภอ อําเภอป 2549

• แผนปรับปรุงองคกรในภาพรวม
ของจังหวัด

• แผนปรับปรุงอําเภอ

แผนปรับปรุงอําเภอ

2550



ขอบเขตการดําเนนิการตามตัวชี้วดั



กลุมจังหวัดทีเ่ลอืกตวัช้ีวดั PMQA ป 2549 จํานวน 37 จังหวัด

1. กลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน
1.1 ลาํพนู  แมฮองสอน  พะเยา  แพร  นาน

2. กลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนลาง
2.1 พิษณุโลก เพชรบูรณ สโุขทยั อุตรดิตถ
2.2 อุทัยธานี

3. กลุมจงัหวดัภาคกลางตอนบน
3.1 นนทบรุ ี พระนครศรอียธุยา
3.2 สระบุรี  ลพบุรี

4. กลุมจงัหวดัภาคกลางตอนลาง
4.1 สุพรรณบุรี
4.2 เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร
4.3 สมุทรปราการ นครนายก สระแกว

 ปราจนีบุรี

5. กลุมจงัหวดัภาคตะวนัออก
5.1 ชลบุร ี ตราด

6. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
6.1 อุดรธาน ี หนองบวัลาํภ ู หนองคาย  เลย
6.2 สกลนคร
6.3 มหาสารคาม

7. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
7.1 นครราชสีมา  ชยัภมูิ  บุรีรัมย
7.2 อํานาจเจริญ  ศรสีะเกษ

8. กลุมจงัหวดัภาคใต
8.1 ระนอง
8.3 พังงา



จังหวัดที่เลือกตัวชี้วัด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549



สวนราชการประจําจังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ที่ทําการปกครองจังหวัด

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สนง.ที่ดินจังหวัด

สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัด

สนง.เกษตรจังหวัด

สนง.สหกรณจังหวัด

สนง.ประมงจังหวัด

สนง.ปศุสัตวจังหวัด

สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

สนง.พาณิชยจังหวัด

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

สนง.แรงงานจังหวัด

สนง.จัดหางานจังหวัด

สนง.ประกันสังคมจังหวัด

สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

สนง.สถิติจังหวัด

สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด

ที่ทําการสัสดีจังหวัด***

ตํารวจภูธรจังหวัด***

สนง.ขนสงจังหวัด

สนง.คลังจังหวัด

เรือนจําจังหวัด

รายชื่อสวนราชการประจําจงัหวดั ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภมูิภาคในปจจบุัน

สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด



ขอบเขตการดําเนินการขอบเขตการดําเนินการ  ::  ครอบคลุมครอบคลุม  8 8 สวนราชการหลักสวนราชการหลัก

จังหวัด

สํานักงานจังหวัด

ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

สํานักงาน
ที่ดินจังหวัด

สํานักงาน
เกษตรจังหวัด

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

สํานักงาน
ปศุสตัวจงัหวดั

สํานักงาน
ประมงจังหวัด

อําเภอและสวนราชการประจําอําเภอที่อยูในสังกัดของสวนราชการประจําจังหวัด

อําเภอที่ดําเนินการตามตวัชี้วดัป 2549 จงัหวัดนาํมาจดัทําแผนปรบัปรงุอําเภอ  

++



ความครอบคลุมการดําเนินการ : สวนราชการประจําจังหวัด

•• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสวนราชการประจําจังหวัดภาครัฐของสวนราชการประจําจังหวัด  ใหพิจารณาใหพิจารณา
ครอบคลุมถึงทกุหนวยงานที่อยูในสงักัดของสวนครอบคลุมถึงทกุหนวยงานที่อยูในสงักัดของสวน

ราชการน้ันราชการน้ัน  ๆๆ



จังหวัด

ที่ทาํการปกครอง
จังหวัด

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัด

สํานักงานเกษตร
จังหวัด

สนง.สาธารณสุข
จังหวัด

สํานักงานประมง
จังหวัด

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด

สํานักงานที่ดิน
จังหวัด

สํานักงานจงัหวัด

ที่ทําการปกครอง
อําเภอ

ที่ทําการปกครอง
กิ่งอําเภอ

สนง.พัฒนาชุมชน
อําเภอ

สนง.พัฒนาชุมชน
กิ่งอําเภอ

สนง.เกษตร
อําเภอ

สนง.สาธารณสุข
อําเภอ

สถานีอนามัย

สนง.ที่ดินจังหวัด
สาขา

สํานักงานที่ดิน
อําเภอ

สนง.ที่ดินจังหวัด
สาขาสวนแยก

สนง.ประมง
อําเภอ

สนง.ปศุสัตว
อําเภอ

สนง.เกษตร
กิ่งอําเภอ



สํานักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี
สาขาบางละมุง

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี
สาขาพนัสนิคม

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี
สาขาสัตหีบ

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี
สาขาศรีราชา

สํานักงานท่ีดินจังหวัดชลบุรี
สวนแยกบานบึง

สํานักงานท่ีดินอําเภอพานทอง

สํานักงานท่ีดินอําเภอบอทอง สํานักงานท่ีดินอําเภอหนองใหญ

สํานักงานท่ีดินอําเภอเกาะสีชัง



ขอบเขตการดําเนินงาน : กรณีสาํนกังานสาธารณสขุจังหวดั

•• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ใหยกเวนใหยกเวน
โรงพยาบาลในสงักดัโรงพยาบาลในสงักดั  เน่ืองจากไดนําระบบการเน่ืองจากไดนําระบบการ
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาลรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ( (Hospital Hospital 

Accreditation : HAAccreditation : HA) ) มาใชแลวหรือจะนํามาใชมาใชแลวหรือจะนํามาใช
ตอไปตอไป



การรวมดําเนินการ :
กรณีสวนราชการประจําจังหวัดอื่น ๆ

• หากจังหวัดมีความประสงคจะนําสวนราชการ

ประจําจังหวัดอื่น ๆ (นอกเหนือจากสวนราชการประจําจังหวัด 

8 หนวยงานที่กําหนด) มาดําเนินการดวย  ใหเปนไปตาม

ความสมัครใจ





แนวทางและวิธีการ

ดําเนินการตามตัวชี้วัด



แผนภูมิแสดงโครงสรางและหนาที่แผนภูมิแสดงโครงสรางและหนาที่

คณะกรรมการติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

(Steering Committee)

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด 

(Working Team)

หมวด

1

หมวด

2

หมวด

3

หมวด

4

หมวด

5

หมวด

6

- กําหนดนโนบาย กรอบแนวทาง

- สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา

- ติดตาม เรงรัดการดําเนินการ

- จัดเตรียมขอมูล

- ประเมินองคกรดวยตนเอง

- วิเคราะหและประเมินเพ่ือหาจุดแข็ง

และโอกาสในการปรับปรงุองคกร

- จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

หนาที่



Working Team 1 Working Team 2 Working Team 3

Working Team 5 Working Team 6Working Team 4

Steering Committee



• ผูวาราชการจังหวัด          ประธานกรรมการ

• รองผูวาราชการจังหวดั รองประธานกรรมการ

ที่ ผวจ.มอบหมาย 1 คน

• รองผูวาราชการจังหวดัทกุทาน กรรมการ

• หวัหนาสวนราชการประจาํจังหวดั กรรมการ

ที่ไดรับมอบหมาย

• นายอําเภอที ่ผวจ. มอบหมาย กรรมการ

• หัวหนาสํานักงานจังหวัด กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินการ
พัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (Steering Committee)



• รองผูวาราชการจงัหวัดทีท่ําหนาที่   ประธานคณะทํางาน

รองประธานคณะกรรมการติดตาม

และกํากับดูแล

• เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางาน

ใหเปนเจาภาพหลักในแตละหมวด (1-6)

(Category Champion)

• เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย คณะทํางาน

ใหเปนทีมงานในแตละหมวด (หมวด 1-6)

• เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายซึ่งเปน คณะทํางานและเลขานุการ

เจาหนาที่ของสวนราชการที่รวมดําเนินการ

คณะทาํงานพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครฐั
(Working Team)



แนวทางการจัดตั้งคณะทํางาน 
 กรณีจังหวัดที่เคยดําเนินการตามตัวชี้วัดป 2549

สวนราชการประจาํจงัหวดั 8 สวนราชการ

อาํเภอที่จงัหวดัคดัเลอืก
มาดาํเนนิการเมื่อป 2549

++
คณะทํางานระดับจงัหวดั

(Working Team)



รูปแบบ แนวทาง และวิธีการ



การเช่ือมโยงขอมูลระหวางจังหวัดและอําเภอในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1 2 3 4

5 6 7

8

1 2 3 4 5

6 7 8

สวนราชการประจําจังหวัด

สวนราชการประจําอําเภอ

จังหวัด

อําเภอ

ขอมูลสารสนเทศ

 ตอบคําถาม
• ลักษณะสําคัญขององคกร
• เกณฑ PMQA : 7 หมวด

 ตอบคําถาม
• ลักษณะสําคัญขององคกร
• เกณฑ PMQA : 7 หมวด



รายละเอียดเกณฑการวัด

และ

เงื่อนไขการใหคะแนนตัวชี้วัด



เกณฑการวัดตามตัวชี้วัดเกณฑการวัดตามตัวชี้วัด  ((จังหวัดใหมจังหวัดใหม))

• จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
• จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด 
(Roadmap) ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด หรือผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมาย
• จัดประชุมชี้แจงใหความรูเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด ใหกับผูบริหารและบุคลากรของ
จังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 1
รายละเอียดการดําเนินการคะแนน

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูหรือเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคณะทํางานของทุกสวนราชการประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 2

• จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรในภาพรวมของจังหวัดได
แลวเสร็จครบถวนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
ครอบคลุมทุกสวนราชการประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 3

• จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในภาพรวมของจังหวัดไดแลวเสร็จครบถวน โดยครอบคลุมทุกสวนราชการ
ประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ 

ระดับ 4

• จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และ
จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในภาพรวมของจังหวัดได
แลวเสร็จครบถวน โดยครอบคลุมทุกสวนราชการประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 5



ผลผลิตระดับขัน้ของความสาํเรจ็ : จังหวัดใหม

ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  11 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  22 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  33 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  44 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  55

• จัดตั้งคณะทํางาน (Working Team)
• จัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Roadmap)
• จัดประชุมชี้แจงใหความรู

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู

• รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

รายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑฯ

รายงานผลการประเมินองคกร
ดวยตนเอง /จัดลําดับ OFIs

11

22

33

44

55



เกณฑการวัดตามตัวชี้วัดเกณฑการวัดตามตัวชี้วัด  ((จังหวัดเกาจังหวัดเกา))

• จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
• ทบทวนแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด (Roadmap) ที่จัดทําแลว
เสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2549 ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสิ่งที่จังหวัดจะดําเนินการตอไป 
โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัด หรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย
• จัดประชุมชี้แจงใหความรูเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของจังหวัดและชี้แจงถึงการดําเนินการของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ.2549 รวมทั้งสิ่งที่จะ
ดําเนินการตอไปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหกับผูบริหารและบุคลากรของ
จังหวัด

ระดับ 1
รายละเอียดการดําเนินการคะแนน

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูหรือเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะทํางานของทุก
สวนราชการประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ
• จัดทํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในภาพรวมของจังหวัดไดแลวเสร็จ โดยครอบคลุมทุกสวนราชการประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 2

• จัดทํารายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมของ
จังหวัด โดยครอบคลุมทุกสวนราชการประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 3

• จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับความสําคัญของ
โอกาสในการปรับปรุงองคกรในภาพรวมของจังหวัดไดแลวเสร็จครบถวน โดยครอบคลุมทุกสวนราชการ
ประจําจังหวัดที่รวมดําเนินการ

ระดับ 4

• จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรในภาพรวมของจังหวัดที่สอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 4 ไดแลวเสร็จครบถวนอยางนอย 2 แผน โดย
แผนดังกลาวจะตองสามารถถายทอดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดถึงในระดับอําเภอ
• จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงอําเภอ ที่สอดคลองกับแผนปรับปรุงองคกรในภาพรวมของ
จังหวัด ไดแลวเสร็จครบถวนอยางนอย 2 แผน 

ระดับ 5



ผลผลิตระดับขั้นของความสําเร็จ : จังหวดัเกา

ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  11 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  22 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  33 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  44 ขั้นตอนท่ีขั้นตอนท่ี  55

• จัดตั้งคณะทํางาน (Working Team)
• ทบทวนแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Roadmap)
• จัดประชุมชี้แจงใหความรู

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู
• รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

รายงานผลการดําเนินการขององคกรตามเกณฑฯ

รายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง 
/จัดลําดับ OFIs

11

22

33

44

55
• แผนปรับปรุงองคกรภาพรวม
จังหวัด 2 แผน

• แผนปรับปรุงอําเภอ 2 แผน



เกณฑการใหคะแนน: กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พจิารณาจากความกาวหนาของขั้นตอน
การดาํเนินงานตามเปาหมายแตละระดบั

PPPPP5

PPPP4

PPP3

PP2

P1

ขั้นตอนท่ี 5ขั้นตอนท่ี 4ขั้นตอนท่ี 3ขั้นตอนท่ี 2ขั้นตอนท่ี 1

ระดับความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงาน
ระดับ
คะแนน



เงื่อนไขการใหคะแนน

รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
(ตอบคําถาม 15 ขอ)

รายงานผลการดาํเนินการขององคกร
ตามเกณฑคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

(ตอบคาํถาม 7 หมวด 90 ขอ)

รายงานผลการจดัทาํแผนปรบัปรุงองคกรในภาพรวมของจงัหวัด
และการจัดทาํแผนปรบัปรุงอาํเภอ ***(จังหวดัเกา)



จะพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอคําถามท่ีจังหวัด สามารถตอบคําถาม

ไดอยางครบถวนสมบูรณ ตามตารางการใหคะแนน ดังนี้

1512963จํานวนขอที่ตอบคําถาม

1.00.80.60.40.2คะแนนที่ไดรับ

เงื่อนไขการไดระดับคะแนน :
รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร



จะพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนขอคําถามท่ีจังหวัดสามารถตอบคําถาม

ไดอยางครบถวนสมบูรณ ตามตารางการใหคะแนน ดังนี้

9075604530จํานวนขอที่ตอบคําถาม

1.00.80.60.40.2คะแนนที่ไดรับ

เงื่อนไขการไดรับคะแนน : รายงานผลการดําเนินการขององคกร

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



จะพิจารณาใหคะแนนจากจํานวนแผน ท่ีจัดทําแลวเสร็จสมบูรณ 
ตามตารางการใหคะแนน ดังนี้

21จํานวนแผนปรับปรุงองคกรในภาพรวม
ของจังหวัดที่จัดทําแลวเสร็จ (แผน)

21จํานวนแผนปรับปรุงอาํเภอ
ที่จัดทาํแลวเสรจ็ (แผน)

0.500.25คะแนนที่ไดรับ

เงื่อนไขการไดระดับคะแนน : การจัดทาํแผนปรบัปรุงองคกร

ในภาพรวมของจังหวัด และแผนปรบัปรุงอาํเภอที่สอดคลอง

กับแผนปรับปรุงองคกรในภาพรวมของจังหวัด 



การไดมาของแผนปรับปรุงองคกร

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



การประเมินตนเอง

จุดแข็ง โอกาส
การพฒันา

จัดลําดับความสําคัญโอกาสพัฒนา

แผนปรับปรุงองคกร

หมวด 
6

หมวด 
2 หมวด 

3

หมวด 
5

หมวด 
7

หมวด 
8

หมวด 
4



แผนปรับปรุงองคกร

แผนปรับปรุงองคกร
ในภาพรวมของจงัหวัด

แผนปรับปรุงอําเภอ

เฉพ
าะจ

งัหว
ัดเก

า

เฉพ
าะจ

งัหว
ัดเก

า



แผนปรบัปรุงองคกรในภาพรวมของจงัหวดั

แผนปรบัปรุงองคกร
แผนที่ 1

แผนปรบัปรุงองคกร
แผนที่ 2

จังหวัดเลือกเสนอมา 2 แผน

แผนปรบัปรุงอาํเภอ

ถ
าย
ท
อ
ด
เพื่
อ
นํ
า

ไป
สู
ก
าร
ป
ฏิ
บ
ัต
ิ

แผนปรบัปรุง
(1)

แผนปรบัปรุง
(2)

ส
อ
ด
ค
ล
อ
งแ
ล
ะเ
ชื่
อ
ม
โย
ง

ส
อ
ด
ค
ล
อ
งแ
ล
ะเ
ชื่
อ
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โย
ง
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ด
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ล
อ
งแ
ล
ะเ
ชื่
อ
ม
โย
ง

ส
อ
ด
ค
ล
อ
งแ
ล
ะเ
ชื่
อ
ม
โย
ง

อําเภอที่รวมดาํเนนิการจดัทาํ
แผนปรบัปรงุอาํเภออยางนอย
2 แผน รองรับการดําเนินการ
ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
แผนปรับปรุงองคกรในภาพรวม
ของจังหวัด


