
ถิระ ถาวรบุตร
ที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท การจัดการคุณภาพ จํากัด

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public sector Management Quality Award)

“มุงสูความสําเร็จดวย PMQA”



รายหมวด ป 2555 ป 2556 ป 2557

หมวด 1 การนําองคกร • กระทรวงพลังงาน
• กรมปศุสัตว
• จ.นครพนม
• จ.สุพรรณบุรี

• สํานักงาน ก.พ.ร.
• กรมควบคุมโรค

หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร • กรมบัญชีกลาง

• กระทรวงพลังงาน
• กรมสุขภาพจิต
• กรมสรรพสามิต
• กรมชลประทาน

• กรมธนารักษ
• กรมปศุสัตว
• จังหวัดตาก

หมวด 3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

• กรมสรรพากร
• จังหวัดสมุทรสงคราม

• กรมธนารักษ

• กรมสรรพสามิต
• กรมชลประทาน
• กรมพัฒนาธุรกิจการคา
• สํานักงานสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติ

หมวด 4 การวัด วิเคราะหและ
การจัดการความรู -

• กระทรวงพลังงาน
• กรมสรรพสามิต
• กรมศุลกากร
• กองบัญชาการ

กองทัพไทย
• กรมการพัฒนาชุมชน

• กรมสรรพากร

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร • กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมสุขภาพจิต - -

หมวด 6 การมุงเนน
ระบบปฏิบัติการ

• กรมปศุสัตว
• กรมสรรพสามิต
• กรมธนารักษ

• กรมศุลกากร
• จ.อุบลราชธานี • กรมบัญชีกลาง

สรุปหนวยงานที่ไดรับรางวัล



7 หมวดของการจัดการที่ดี7 หมวดของการจัดการที่ดี

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

6. การมุงเนน
ระบบ

การปฏิบัติการ

5. การมุงเนน
บุคลากร

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญองคกร
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

1. การนําองคการ

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
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ข. บริบทเชิง
ยุทธศาสตร

(1) พันธกิจหรือหนาที่
ตามกฎหมาย (เพิ่ม :
ความสําคัญเชิง
เปรียบเทียบ) มีสวน
ชวยประเทศอยางไร

(2) วิสัยทัศน คานิยม
(เพิ่ม: สมรรถนะหลัก
ของสวนราชการ)

(3) ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร

(4) สินทรัพย : อาคาร
สถานที่ เทคโนโลยี
อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ
และขอบังคับที่
สําคัญ

(1) พันธกิจหรือหนาที่
ตามกฎหมาย (เพิ่ม :
ความสําคัญเชิง
เปรียบเทียบ) มีสวน
ชวยประเทศอยางไร

(2) วิสัยทัศน คานิยม
(เพิ่ม: สมรรถนะหลัก
ของสวนราชการ)

(3) ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร

(4) สินทรัพย : อาคาร
สถานที่ เทคโนโลยี
อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวก

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ
และขอบังคับที่
สําคัญ

(6) โครงสรางองคกร

(7) ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียและ
ระดับกลุมเปาหมาย

(8) สวนราชการหรือองคกร
ที่เกี่ยวของกันในการ
ใหบริการหรือสงมอบ
งานตอกัน

(6) โครงสรางองคกร

(7) ผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียและ
ระดับกลุมเปาหมาย

(8) สวนราชการหรือองคกร
ที่เกี่ยวของกันในการ
ใหบริการหรือสงมอบ
งานตอกัน

(9) สภาพแวดลอมดานการ
แขงขันการแขงขันทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ

(10) การเปลี่ยนแปลงดาน
การแขงขัน (ถามี)

เพิ่ม : ปจจัยที่มีผลตอความ
พายแพ/ชนะ คูแขง เชน การ
มี application ทําใหลูกคา
เขาถึงไดงาย, การ
เปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามัน
โลกที่ลดลง, การเปด AEC
ทําใหมีบทบาทมากข้ึน

(11) แหลงขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ

(9) สภาพแวดลอมดานการ
แขงขันการแขงขันทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ

(10) การเปลี่ยนแปลงดาน
การแขงขัน (ถามี)

เพิ่ม : ปจจัยที่มีผลตอความ
พายแพ/ชนะ คูแขง เชน การ
มี application ทําใหลูกคา
เขาถึงไดงาย, การ
เปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามัน
โลกที่ลดลง, การเปด AEC
ทําใหมีบทบาทมากข้ึน

(11) แหลงขอมูลเชิง
เปรียบเทียบ

(12) ความทาทายเชิง
กลยุทธและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ของสวนราชการใน
ดานพันธกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
และดานบุคลากร

(12) ความทาทายเชิง
กลยุทธและความ
ไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ของสวนราชการใน
ดานพันธกิจ ดานการ
ปฏิบัติการ ดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
และดานบุคลากร

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ
(13) องคประกอบสําคัญ

ของระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการรวมทั้ง
กระบวนการ
ประเมินและการ
ปรับปรุงโครงการ
และกระบวนการที่
สําคัญของ
สวนราชการ เชน

KM, innovation, CQI, HA

(13) องคประกอบสําคัญ
ของระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการรวมทั้ง
กระบวนการ
ประเมินและการ
ปรับปรุงโครงการ
และกระบวนการที่
สําคัญของ
สวนราชการ เชน

KM, innovation, CQI, HA

15

ลักษณะสําคัญขององคการ

1.ลักษณะองคการ 2. สภาวการณขององคการ

ก. สภาพแวดลอม
ดานการแขงขัน

ก.สภาพแวดลอม
ของสวนราชการ

ข. ความสัมพันธ
ระดับองคการ



1.2
การกํากับดูแลองคการ

และความรับผิดชอบตอสังคม

หมวด 1 การนําองคการ

 วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ

 การกําหนดวิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ

 การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม

ความโปรงใส และความมีจริยธรรม

 การสรางองคการคุณภาพท่ียั่งยืน

(การมี innovation / มีการสรางผูนําใหม /

แผนสืบทอดตําแหนง / การทํา talent)

 การส่ือสารและผลการดําเนินการ

ขององคการ

 การสื่อสารสรางความผูกพันท้ังภายในและ

ภายนอก

 การทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง

 การกํากับดูแลองคการ

 ระบบการกํากับดูแลองคการ

 การประเมินผลการดําเนินการ

 การประพฤติปฏิบัตติามกฎหมายอยางมี

จริยธรรม
 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ

 การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม

 ความรับผิดชอบตอสังคมและการ

สนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ
 การคํานึงถึงความผาสุกของสังคมท้ังในงาน

และนอกงาน

 การสนับสนุนชุมชนใหเขมแข็ง



(1) วิสัยทัศนและคานิยม
- การกําหนดวิสัยทัศน
คานิยม

- การถายทอดไปสู
การปฏิบัติสูบุคลากร

- การปฏิบัติตนที่แสดง
ความุงมั่นตอคานิยม

(2) การสงเสริมการ
ประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรม ความ
โปรงใสและความมี
จริยธรรม
- การปฏิบัติตน
- การสรางสภาพแวดลอม

(3) การสรางองคกร
คุณภาพที่ยั่งยืน
- การสรางสภาพแวดลอม
- การสรางวัฒนธรรม
- การสรางสภาพแวดลอม
เพื่อการสรางนวัตกรรม

- การถายทอดการเรียนรู

(1) วิสัยทัศนและคานิยม
- การกําหนดวิสัยทัศน
คานิยม

- การถายทอดไปสู
การปฏิบัติสูบุคลากร

- การปฏิบัติตนที่แสดง
ความุงมั่นตอคานิยม

(2) การสงเสริมการ
ประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรม ความ
โปรงใสและความมี
จริยธรรม
- การปฏิบัติตน
- การสรางสภาพแวดลอม

(3) การสรางองคกร
คุณภาพที่ยั่งยืน
- การสรางสภาพแวดลอม
- การสรางวัฒนธรรม
- การสรางสภาพแวดลอม
เพื่อการสรางนวัตกรรม

- การถายทอดการเรียนรู

(4) การสื่อสาร
- การสื่อสารและ
สรางความผูกพัน

- การใชสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- บทบาทเชิงรุก
ในการจูงใจ
บุคลากร

(5) การทําใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง

- การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค
วิสัยทัศน
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและ
สงเสริมนวัตกรรม

(เนนบทบาทของผูนํา)
- การตั้งความ

คาดหวังตอผล
ดําเนินการ

(4) การสื่อสาร
- การสื่อสารและ
สรางความผูกพัน

- การใชสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- บทบาทเชิงรุก
ในการจูงใจ
บุคลากร

(5) การทําใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง

- การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค
วิสัยทัศน
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการและ
สงเสริมนวัตกรรม

(เนนบทบาทของผูนํา)
- การตั้งความ

คาดหวังตอผล
ดําเนินการ

(6) ระบบการกํากับดูแล
องคกร
- การทบทวนและกํากับ

การปฏิบัติงาน การเงิน
และการปองกันการ
ทุจริต และการปกปอง
ผลประโยชนของ
ประเทศและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

(7) การประเมินผลการ
ดําเนินการของผูบริหาร
สวนราชการและระบบ
การกํากับดูแล

- การประเมินผลการ
ดําเนินการของผูบริหาร

- การพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบ
การนําองคการของ
ผูบริหาร

(6) ระบบการกํากับดูแล
องคกร
- การทบทวนและกํากับ

การปฏิบัติงาน การเงิน
และการปองกันการ
ทุจริต และการปกปอง
ผลประโยชนของ
ประเทศและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

(7) การประเมินผลการ
ดําเนินการของผูบริหาร
สวนราชการและระบบ
การกํากับดูแล

- การประเมินผลการ
ดําเนินการของผูบริหาร

- การพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบ
การนําองคการของ
ผูบริหาร

(8) การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
- การจัดการและการ
คาดการณผลกระทบใน
เชิงลบตอสังคม

- การเตรียมการเชิงรุก
- กระบวนการ ตัววัด
และเปาประสงคที่
สําคัญ

- การดําเนินการเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการบริการ
และการปฏิบัติงาน

(9) การประพฤติปฏิบัติอยาง
มีจริยธรรม
- การสงเสริมและสราง
ความมั่นใจ

- กระบวนการ และตัววัด
ในการสงเสริมและ
กํากับดูแล

- การดําเนินการกรณีมี
การกระทําที่ขัดตอหลัก
จริยธรรม

(8) การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ
- การจัดการและการ
คาดการณผลกระทบใน
เชิงลบตอสังคม

- การเตรียมการเชิงรุก
- กระบวนการ ตัววัด
และเปาประสงคที่
สําคัญ

- การดําเนินการเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการบริการ
และการปฏิบัติงาน

(9) การประพฤติปฏิบัติอยาง
มีจริยธรรม
- การสงเสริมและสราง
ความมั่นใจ

- กระบวนการ และตัววัด
ในการสงเสริมและ
กํากับดูแล

- การดําเนินการกรณีมี
การกระทําที่ขัดตอหลัก
จริยธรรม

(10) ความผาสุกของสังคม
- ความผาสุกและ

ประโยชนสุขของสังคม

(11) การสนับสนุนชุมชน
- การสนับสนุนชุมชน

สําคัญใหมีความ
เขมแข็ง

- การกําหนดชุมชนที่
สําคัญ และกิจกรรม
การมีสวนรวม

- การมีสวนรวมของ
ผูบริหารและบุคลากร

(10) ความผาสุกของสังคม
- ความผาสุกและ

ประโยชนสุขของสังคม

(11) การสนับสนุนชุมชน
- การสนับสนุนชุมชน

สําคัญใหมีความ
เขมแข็ง

- การกําหนดชุมชนที่
สําคัญ และกิจกรรม
การมีสวนรวม

- การมีสวนรวมของ
ผูบริหารและบุคลากร

หมวด 1 การนําองคการ

19

1.1 การนําองคการโดยผูบริหาร
ของสวนราชการ

1.2 การกํากับดูแลองคกร
และความรับผิดชอบตอสังคม

ก. วิสัยทัศน คานิยม
และพันธกิจ

ก. การกํากับดูแล
องคกร

ข. การประพฤติตาม
กฎหมายและอยางมี
จริยธรรม

ค. ความบผิดชอบตอ
สังคมและการสนับสนุน
ชุมชนที่สําคัญ

ข. การส่ือสารผล
การดําเนินการของ
องคการ







การติดตามผลการดําเนินการ





2.2
การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

 กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร

 การสรางสภาพแวดลอมสนับสนุนนวัตกรรม

กําหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร

 การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร

 ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคการ

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ

 การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

 การจัดทําแผนปฏิบัติการและถายทอด

สูการปฏิบัติ

 การจัดทําแผนปฏิบัติการ

 การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ

 การจัดสรรทรัพยากร

 แผนดานทรัพยากรบุคคล

 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ

 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

 การคาดการณผลการดําเนินการ

 การคาดการณผลการดําเนินการ



(1)กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร
- กระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร และผูเกี่ยวของ

- กรอบเวลาของการวางแผน
- ความคลองตัว และความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติการ

(2) นวัตกรรม
- สภาพแวดลอมสนับสนุน
นวัตกรรมและโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร

- โอกาสเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ
(3) การวิเคราะหและกําหนด

ยุทธศาสตร
- การรวบรวม วิเคราะหขอมูล
และพัฒนาสารสนเทศ

- ความไดเปรียบ/ความทาทาย
- ความเสี่ยงตอความยั่งยืน
- จุดบอด

(4) ระบบงานและสมรรถนะ
หลักของสวนราชการ

- ระบบงานที่สําคัญ
- การดําเนินการโดยผูสงมอบ
และพันธมิตร

- สมรรถนะหลักในอนาคต

(1)กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร
- กระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร และผูเกี่ยวของ

- กรอบเวลาของการวางแผน
- ความคลองตัว และความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติการ

(2) นวัตกรรม
- สภาพแวดลอมสนับสนุน
นวัตกรรมและโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร

- โอกาสเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ
(3) การวิเคราะหและกําหนด

ยุทธศาสตร
- การรวบรวม วิเคราะหขอมูล
และพัฒนาสารสนเทศ

- ความไดเปรียบ/ความทาทาย
- ความเสี่ยงตอความยั่งยืน
- จุดบอด

(4) ระบบงานและสมรรถนะ
หลักของสวนราชการ

- ระบบงานที่สําคัญ
- การดําเนินการโดยผูสงมอบ
และพันธมิตร

- สมรรถนะหลักในอนาคต

(5) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ที่สําคัญ

- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ที่สําคัญและเปาประสงคที่
สําคัญที่สุด

- การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและ
การปฏิบัติการที่วางแผนไว

(6) การพิจารณาวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

- ประเด็นที่สําคัญของ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
โอกาสสรางนวัตกรรม การ
ใชประโยชนสมรรถนะหลัก
สรางสมดุลระหวางโอกาส
และความทาทาย และ
สมดุลของความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย)

(5) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ที่สําคัญ

- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
ที่สําคัญและเปาประสงคที่
สําคัญที่สุด

- การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและ
การปฏิบัติการที่วางแผนไว

(6) การพิจารณาวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

- ประเด็นที่สําคัญของ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
โอกาสสรางนวัตกรรม การ
ใชประโยชนสมรรถนะหลัก
สรางสมดุลระหวางโอกาส
และความทาทาย และ
สมดุลของความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย)

(7) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
- จัดทําแผนฯ ระยะสั้น ระยะยาว
และความสัมพันธกับวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

(8) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
- การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ
- ผลการดําเนินการตามแผนฯ

(9) การจัดสรรทรัพยากร
- ความพรอมของทรัพยากร และการ
จัดสรรทรัพยากร

- การจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
(10) แผนดานทรัพยากรบุคคล

- แผนดานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

(11) ตัววัดผลการดําเนินการ

- ตัววัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
- ระบบการวัดผลเสริมใหสวนราชการ

มุงไปในแนวทางเดียวกัน

(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
- การปรับแผนฯ และนําไปปฏิบัติ

(7) การจัดทําแผนปฏิบัติการ
- จัดทําแผนฯ ระยะสั้น ระยะยาว
และความสัมพันธกับวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

(8) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
- การถายทอดแผนสูการปฏิบัติ
- ผลการดําเนินการตามแผนฯ

(9) การจัดสรรทรัพยากร
- ความพรอมของทรัพยากร และการ
จัดสรรทรัพยากร

- การจัดการความเสี่ยงดานการเงิน
(10) แผนดานทรัพยากรบุคคล

- แผนดานทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

(11) ตัววัดผลการดําเนินการ

- ตัววัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
- ระบบการวัดผลเสริมใหสวนราชการ

มุงไปในแนวทางเดียวกัน

(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
- การปรับแผนฯ และนําไปปฏิบัติ

(13) การคาดการณผลการ
ดําเนินการ

- การคาดการณผลการ
ดําเนินการ

- การเปรียบเทียบผลที่
คาดการณของคูแขง/คู
เทียบ คาเทียบเคียง

- การจัดการเมื่อเกิดความ
แตกตางกับคูแขง/คูเทียบ

(13) การคาดการณผลการ
ดําเนินการ

- การคาดการณผลการ
ดําเนินการ

- การเปรียบเทียบผลที่
คาดการณของคูแขง/คู
เทียบ คาเทียบเคียง

- การจัดการเมื่อเกิดความ
แตกตางกับคูแขง/คูเทียบ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
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2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

ก. กระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตร

ข. วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติ
การและการถายทอดสู
การปฏิบัติ

ข. การคาดการณ
ผลการดําเนินการ



กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร



การถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ





3.2
การสรางความผูกพันกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 สารสนเทศผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน

 สารสนเทศผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีพึงมีในอนาคต

 การประเมินความพึงพอใจและ
การสรางความผูกพันกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

 ความพึงพอใจและสรางความผูกพันกับ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 ความพึงพอใจเปรียบเทียบคูแขง/คูเทียบ

 ความไมพึงพอใจ

 ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 ผลผลิตและการบริการ

 การสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 การสรางความผูกพันกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

 การจัดการความสัมพันธ

 การจัดการกับขอรองเรียน



(1) สารสนเทศผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน

- วิธีการเพื่อใหไดสารสนเทศ
- วิธีการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรับฟง
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

- วิธีการรับฟงตามชวงวงจรชีวิต
การรับบริการ และการคนหา
ขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที

- การวางแผนทางสื่อ IT

(2) สารสนเทศผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่พึงมีใน
อนาคต
- การคนหาสารสนเทศ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียในอดีต อนาคต และของ
คูแขง/คูเทียบ

(1) สารสนเทศผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน

- วิธีการเพื่อใหไดสารสนเทศ
- วิธีการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรับฟง
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

- วิธีการรับฟงตามชวงวงจรชีวิต
การรับบริการ และการคนหา
ขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที

- การวางแผนทางสื่อ IT

(2) สารสนเทศผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่พึงมีใน
อนาคต
- การคนหาสารสนเทศ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียในอดีต อนาคต และของ
คูแขง/คูเทียบ

(3) ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

- การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน

- ความแตกตางกันของวิธีการ
- สารสนเทศจากการประเมินที่ใช
ตอบสนองใหเหนือกวาความ
คาดหวัง

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ
คูแขง

- การเปรียบเทียบกับคูแขง
- การเปรียบเทียบกับสวนราชการ
ที่มีผลผลิต/บริการคลายกัน
หรือธุรกิจอื่น

(5) ความไมพึงพอใจ
- การประเมินความไมพึงพอใจ
และสารสนเทศที่ได

(3) ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

- การประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน

- ความแตกตางกันของวิธีการ
- สารสนเทศจากการประเมินที่ใช
ตอบสนองใหเหนือกวาความ
คาดหวัง

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ
คูแขง

- การเปรียบเทียบกับคูแขง
- การเปรียบเทียบกับสวนราชการ
ที่มีผลผลิต/บริการคลายกัน
หรือธุรกิจอื่น

(5) ความไมพึงพอใจ
- การประเมินความไมพึงพอใจ
และสารสนเทศที่ได

(6) ผลผลิตและการบริการ
- การกําหนดความตองการของ
ผูรับบริการฯ

- การกําหนดและปรับปรุงผลผลิต
/บริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการ ขยายความสัมพันธ
และดึงดูดผูรับบริการฯ ใหม

(7) การสนับสนุนผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

- วิธีการใหบริการและรับขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและ
การบริการ

- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่
สําคัญ

- ขอกําหนดที่สําคัญและการ
ถายทอด

(8) การจําแนกผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- การจําแนกกลุมผูรับบริการฯ
- การกําหนดระดับความสําคัญ

(การออกแบบระบบใหมีความ
เหมาะสมกับแตละกลุม)

(6) ผลผลิตและการบริการ
- การกําหนดความตองการของ
ผูรับบริการฯ

- การกําหนดและปรับปรุงผลผลิต
/บริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการ ขยายความสัมพันธ
และดึงดูดผูรับบริการฯ ใหม

(7) การสนับสนุนผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

- วิธีการใหบริการและรับขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและ
การบริการ

- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่
สําคัญ

- ขอกําหนดที่สําคัญและการ
ถายทอด

(8) การจําแนกผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
- การจําแนกกลุมผูรับบริการฯ
- การกําหนดระดับความสําคัญ

(การออกแบบระบบใหมีความ
เหมาะสมกับแตละกลุม)

(9) การจัดการความสัมพันธ
(ใหเหมาะสมตลอดวงจร
ชีวิต)
- การสื่อสาร สราง และ
จัดการความสัมพันธ

- การใชประโยชนจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธ

(10) การจัดการกับขอรองเรียน
- การจัดการกับขอรองเรียน

และการแกไขอยาง
ทันทวงทีและมีประสิทธิผล

- การเรียกความเชื่อมั่น
กลับคืนมา และสรางเสริม
ความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียได

(9) การจัดการความสัมพันธ
(ใหเหมาะสมตลอดวงจร
ชีวิต)
- การสื่อสาร สราง และ
จัดการความสัมพันธ

- การใชประโยชนจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธ

(10) การจัดการกับขอรองเรียน
- การจัดการกับขอรองเรียน

และการแกไขอยาง
ทันทวงทีและมีประสิทธิผล

- การเรียกความเชื่อมั่น
กลับคืนมา และสรางเสริม
ความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียได

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
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3.1 สารสนเทศผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 การสรางความผูกพันกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. สารสนเทศผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

ก. ผลผลิต การบริการ
และการสนับสนุนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย









4.2
การจัดการความรู สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

 การวัดผลการดําเนินการ
 ตัววัดผลการดําเนินการ

 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

 ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

 ความคลองตัวของการวัดผล

 การวิเคราะห และทบทวนผลการ

ดําเนินการ
 การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ

 การปรับปรุงผลการดําเนินการ
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

 ผลการดําเนินการในอนาคต

 การปรับปรุงอยางตอเน่ืองและสรางนวัตกรรม

 ความรูของสวนราชการ

 การจัดการความรู

 การเรียนรูระดับองคกร

 ขอมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 คุณลักษณะของขอมูลและสารสนเทศ

 ความพรอมใชงานของขอมูลและ

สารสนเทศ

 คุณลักษณะของฮารดแวรและซอฟแวร

 ความพรอมใชงานในภาวะฉุกเฉิน



(1) ตัววัดผลการดําเนินการ
- การเลือก รวบรวม ปรับ
ใหสอดคลอง

- ตัววัดผลการดําเนินการ
ที่สําคัญและการติดตาม

- การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ปรับปรุง และ
นวัตกรรม

(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
- การเลือกและใช
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

(3) ขอมูลผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

- การเลือกและใช
ขอมูลผูรับบริการฯ

- การใชขอมูลที่รวมรวม
ผานสื่อเทคโนโลยีฯ

(4) ความคลองตัวของ
การวัดผล

- การตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

(1) ตัววัดผลการดําเนินการ
- การเลือก รวบรวม ปรับ
ใหสอดคลอง

- ตัววัดผลการดําเนินการ
ที่สําคัญและการติดตาม

- การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ปรับปรุง และ
นวัตกรรม

(2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
- การเลือกและใช
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

(3) ขอมูลผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

- การเลือกและใช
ขอมูลผูรับบริการฯ

- การใชขอมูลที่รวมรวม
ผานสื่อเทคโนโลยีฯ

(4) ความคลองตัวของ
การวัดผล

- การตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

(5) การวิเคราะหและ
ทบทวนผลการ
ดําเนินการ

- การทบทวนผลการ
ดําเนินการ

- การวิเคราะหเพื่อ
สนับสนุนการทบทวน

- การใชผลการ
ทบทวนของผูบริหาร

- การประเมินความสามารถ
ในการตอบสนองอยาง
รวดเร็วตอความ
เปลี่ยนแปลงในดาน
ความตองการ
และความทาทาย

- การทบทวนของ
คณะกรรมการกํากับ
ดูแล

(5) การวิเคราะหและ
ทบทวนผลการ
ดําเนินการ

- การทบทวนผลการ
ดําเนินการ

- การวิเคราะหเพื่อ
สนับสนุนการทบทวน

- การใชผลการ
ทบทวนของผูบริหาร

- การประเมินความสามารถ
ในการตอบสนองอยาง
รวดเร็วตอความ
เปลี่ยนแปลงในดาน
ความตองการ
และความทาทาย

- การทบทวนของ
คณะกรรมการกํากับ
ดูแล

(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ

- คนหาหนวยงานที่มีผล
การดําเนินการที่ดี

- การคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ

(7) ผลการดําเนินการในอนาคต
- การใชผลการทบทวน
คาดการณผลการดําเนินการ

- การปรับแกความแตกตาง
ระหวางผลการคาดการณ
ผลการดําเนินการใน
อนาคตกับการคาดการณ
ผลการดําเนินการของ
แผนปฏิบัติการที่สําคัญ

(8) การปรับปรุงอยางตอเน่ือง
และสรางนวัตกรรม

- การจัดลําดับความสําคัญ
ของการปรับปรุงและ
โอกาสสรางนวัตกรรม

- การถายทอดายใน
- การถายทอดภายนอก

(6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ

- คนหาหนวยงานที่มีผล
การดําเนินการที่ดี

- การคนหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ

(7) ผลการดําเนินการในอนาคต
- การใชผลการทบทวน
คาดการณผลการดําเนินการ

- การปรับแกความแตกตาง
ระหวางผลการคาดการณ
ผลการดําเนินการใน
อนาคตกับการคาดการณ
ผลการดําเนินการของ
แผนปฏิบัติการที่สําคัญ

(8) การปรับปรุงอยางตอเน่ือง
และสรางนวัตกรรม

- การจัดลําดับความสําคัญ
ของการปรับปรุงและ
โอกาสสรางนวัตกรรม

- การถายทอดายใน
- การถายทอดภายนอก

(9) การจัดการความรู
- การรวบรวมและ
ถายทอดความรูของ
บุคลากร ผูเกี่ยวของ
ภายนอก เพื่อนําไป
ดําเนินการ และสราง
นวัตกรรมและการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร

(10) การเรียนรูระดับ
องคกร

- การทําใหการเรียนรูฝง
ลึกลงในการปฏิบัติงาน

(9) การจัดการความรู
- การรวบรวมและ
ถายทอดความรูของ
บุคลากร ผูเกี่ยวของ
ภายนอก เพื่อนําไป
ดําเนินการ และสราง
นวัตกรรมและการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร

(10) การเรียนรูระดับ
องคกร

- การทําใหการเรียนรูฝง
ลึกลงในการปฏิบัติงาน

(11) คุณลักษณะของขอมูล
และสารสนเทศ

- ความแมนยํา ถูกตอง
และเชื่อถือได ทันกาล
ปลอดภัยและเปน

ความลับ

(12) ความพรอมใชงานของ
ขอมูลและสารสนเทศ

- ความพรอมใชงานดวย
รูปแบบที่ใชงานงาย

(13) คุณลักษณะของ
ฮารดแวรและซอฟแวร

- ฮารดแวรและซอฟตแวร
มีความนาเชื่อถือได
ปลอดภัย และใชงาน

งาย

(14) ความพรอมใชงานใน
ภาวะฉุกเฉิน

- ความพรอมใชงานอยาง
ตอเน่ืองในกรณีฉุกเฉิน

(11) คุณลักษณะของขอมูล
และสารสนเทศ

- ความแมนยํา ถูกตอง
และเชื่อถือได ทันกาล
ปลอดภัยและเปน

ความลับ

(12) ความพรอมใชงานของ
ขอมูลและสารสนเทศ

- ความพรอมใชงานดวย
รูปแบบที่ใชงานงาย

(13) คุณลักษณะของ
ฮารดแวรและซอฟแวร

- ฮารดแวรและซอฟตแวร
มีความนาเชื่อถือได
ปลอดภัย และใชงาน

งาย

(14) ความพรอมใชงานใน
ภาวะฉุกเฉิน

- ความพรอมใชงานอยาง
ตอเน่ืองในกรณีฉุกเฉิน

หมวด 4 การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู : คําอธิบายเพิ่มเติม
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4.1 การวัด การวิเคราะหและการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของ
สวนราชการ

4.2 การจัดการความรู สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก. การวัดผลการ
ดําเนินการ

ข. การวิเคราะห
และทบทวนผลการ
ดําเนินการ

ค. การปรับปรุง
ผลการดําเนินการ

ก. ความรูของ
สวนราชการ

ข. ขอมูล สารสนเทศ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ



ระบบการวัดผลการดําเนินการระบบการวัดผลการดําเนินการ



ระบบการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการระบบการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินการ



การจัดการขอมูลสารสนเทศ



การจัดการความรู





5.2
ความผูกพันของบุคลากร

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร

 ขีดความสามารถและอัตรากําลัง

ดานบุคลากร
 ขีดความสามารถและอัตรากําลัง

 บุคลากรใหม

 การทํางานใหบรรลุผล

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร

 บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
 สภาพแวดลอมการทํางาน

 นโยบายและสวัสดิการ

 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 องคประกอบของความผูกพัน

 วัฒนธรรมสวนราชการ

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินความผูกพันของบุคลากร

 การประเมินความผูกพัน

 ความเช่ือมโยงกับผลลัพธของสวนราชการ

 การพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร

 ระบบการเรียนรูและการพัฒนา

 ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา

 ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน



(1) ขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง

- การประเมินความตองการ
ดานขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง

(2) บุคลากรใหม
- การสรรหา วาจาง บรรจุ
และรักษาบุคลากรใหม

- มุมมอง วัฒนธรรม
ของบุคลากรและชุมชน

(3) การทํางานใหบรรลุผล
- การจัดโครงสรางและ
บริหารบุคลากร

(4) การจัดการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากร

- การเตรียมบุคลากรให
พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลง

- การบริหารดานบุคลากร
เพื่อใหดําเนินการตาม
ภารกิจไดอยางตอเน่ือง

(1) ขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง

- การประเมินความตองการ
ดานขีดความสามารถและ
อัตรากําลัง

(2) บุคลากรใหม
- การสรรหา วาจาง บรรจุ
และรักษาบุคลากรใหม

- มุมมอง วัฒนธรรม
ของบุคลากรและชุมชน

(3) การทํางานใหบรรลุผล
- การจัดโครงสรางและ
บริหารบุคลากร

(4) การจัดการเปลี่ยนแปลง
ดานบุคลากร

- การเตรียมบุคลากรให
พรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลง

- การบริหารดานบุคลากร
เพื่อใหดําเนินการตาม
ภารกิจไดอยางตอเน่ือง

(5) สภาพแวดลอมการ
ทํางาน

- การดูแลปจจัย
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

- ตัววัดและเปาประสงค
ในการปรับปรุง

(6) นโยบายและสวัสดิการ
- การกําหนดและ

ออกแบบ
การบริการ สวัสดิการ
และนโยบายเพื่อ
สนับสนุนบุคลากร

(5) สภาพแวดลอมการ
ทํางาน

- การดูแลปจจัย
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

- ตัววัดและเปาประสงค
ในการปรับปรุง

(6) นโยบายและสวัสดิการ
- การกําหนดและ

ออกแบบ
การบริการ สวัสดิการ
และนโยบายเพื่อ
สนับสนุนบุคลากร

(7) องคประกอบของความ
ผูกพัน

- การกําหนดองคประกอบ
ของความผูกพัน

(8) วัฒนธรรมสวนราชการ
- การเสริมสรางวัฒนธรรม
- การนําความหลากหลาย
ของบุคลากรมาสราง
วัฒนธรรมการทํางาน

(9) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

- การสนับสนุนใหเกิดผล
การดําเนินการที่ดี

- การบริหารคาตอบแทน
การใหรางวัล การยก
ยองชมเชยและการ
สรางแรงจูงใจ

- การสรางนวัตกรรม การ
มุงเนนผูรับบริการ และ
บรรลุผลสําเร็จของแผนฯ

(7) องคประกอบของความ
ผูกพัน

- การกําหนดองคประกอบ
ของความผูกพัน

(8) วัฒนธรรมสวนราชการ
- การเสริมสรางวัฒนธรรม
- การนําความหลากหลาย
ของบุคลากรมาสราง
วัฒนธรรมการทํางาน

(9) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

- การสนับสนุนใหเกิดผล
การดําเนินการที่ดี

- การบริหารคาตอบแทน
การใหรางวัล การยก
ยองชมเชยและการ
สรางแรงจูงใจ

- การสรางนวัตกรรม การ
มุงเนนผูรับบริการ และ
บรรลุผลสําเร็จของแผนฯ

(10) การประเมินความ
ผูกพัน

- วิธีการและตัววัดเพื่อ
ประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจ

- ตัวชี้วัดอื่นๆ

(11) ความเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธของ
สวนราชการ

- การเชื่อมโยงความ
ผูกพันกับผลลัพธของ
สวนราชการ

(10) การประเมินความ
ผูกพัน

- วิธีการและตัววัดเพื่อ
ประเมินความผูกพัน
และความพึงพอใจ

- ตัวชี้วัดอื่นๆ

(11) ความเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธของ
สวนราชการ

- การเชื่อมโยงความ
ผูกพันกับผลลัพธของ
สวนราชการ

(12) ระบบการเรียนรูและการ
พัฒนา

- ระบบการเรียนรูและการ
พัฒนาของบุคลากร
หัวหนางาน และผูบริหาร

- ระบบการเรียนรูและการ
พัฒนาการทํางานโดย
คํานึงถึง สรรถนะหลัก
นวัตกรรม จริยธรรม และ
ผูรับบริการ

(13) ประสิทธิผลของการ
เรียนรูและการพัฒนา

- วิธีประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ

(14) ความกาวหนาในหนาที่
การงาน

- การจัดการความกาวหนา
ทั่วทั้งสวนราชการ

- การวางแผนการสืบทอด
ตําแหนง

(12) ระบบการเรียนรูและการ
พัฒนา

- ระบบการเรียนรูและการ
พัฒนาของบุคลากร
หัวหนางาน และผูบริหาร

- ระบบการเรียนรูและการ
พัฒนาการทํางานโดย
คํานึงถึง สรรถนะหลัก
นวัตกรรม จริยธรรม และ
ผูรับบริการ

(13) ประสิทธิผลของการ
เรียนรูและการพัฒนา

- วิธีประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ

(14) ความกาวหนาในหนาที่
การงาน

- การจัดการความกาวหนา
ทั่วทั้งสวนราชการ

- การวางแผนการสืบทอด
ตําแหนง

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร
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5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร 5.2 ความผูกพันของบุคลากร

ก. ขีดความสามารถ
และอัตรากําลังดาน
บุคลากร

ข. บรรยากาศการ
ทํางานของบุคลากร

ก. ผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ข. การประเมิน
ความผูกพันของ
บุคลากร

ค. การพัฒนา
บุคลากรและ
ผูบริหาร



การสรางความผาสุกแกบุคลากร





6.2
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ

การออกแบบผลผลิต

และกระบวนการ
 แนวคิดในการออกแบบ

 ขอกําหนดของผลผลิต การบริการ และ

กระบวนการทํางาน

การจัดการกระบวนการ
 การนํากระบวนการไปปฏิบัติ

 กระบวนการสนับสนุน

 การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และ

กระบวนการ

 การควบคุมตนทุน

 การควบคุมตนทุน

 การจัดการหวงโซอุปทาน

 การจัดการหวงโซอุปทาน

 การเตรียมความพรอมดานความ

ปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน

 ความปลอดภัย

 การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

 การจัดการนวัตกรรม

 การจัดการนวัตกรรม



(1) แนวคิดในการ
ออกแบบ

- การออกแบบผลผลิต
การบริการ และ
กระบวนการทํางาน

- การนําเทคโนโลยีใหม
ความรู ความเปนเลิศ
ดานผลผลิตและการ
บริการ และความ
คลองตัวมาพิจารณา
ในกระบวนการ

(2) ขอกําหนดของ
ผลผลิต บริการและ
กระบวนการทํางาน

- การกําหนด
ขอกําหนดของ
ผลผลิตและการ
บริการ

- การกําหนด
ขอกําหนดของ
กระบวนการทํางาน

(1) แนวคิดในการ
ออกแบบ

- การออกแบบผลผลิต
การบริการ และ
กระบวนการทํางาน

- การนําเทคโนโลยีใหม
ความรู ความเปนเลิศ
ดานผลผลิตและการ
บริการ และความ
คลองตัวมาพิจารณา
ในกระบวนการ

(2) ขอกําหนดของ
ผลผลิต บริการและ
กระบวนการทํางาน

- การกําหนด
ขอกําหนดของ
ผลผลิตและการ
บริการ

- การกําหนด
ขอกําหนดของ
กระบวนการทํางาน

(3) การนํากระบวนการ
ไปปฏิบัติ
- การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ
- มีตัวชี้วัดที่สําคัญ
ควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการ
- ตัววัดเชื่อมโยง
ผลการดําเนินการ
คุณภาพของผลผลิต
/การบริการ

(4)กระบวนการสนับสนุน
-การกําหนดกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญ

- การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ

(5) การปรับปรุงผลผลิต
การบริการและ
กระบวนการ

- ปรับปรุงผลผลิต การ
บริการ ลดความ
ผิดพลาด/ซ้ําซอน/
สูญเสีย

(3) การนํากระบวนการ
ไปปฏิบัติ
- การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ
- มีตัวชี้วัดที่สําคัญ
ควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการ
- ตัววัดเชื่อมโยง
ผลการดําเนินการ
คุณภาพของผลผลิต
/การบริการ

(4)กระบวนการสนับสนุน
-การกําหนดกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญ

- การปฏิบัติงานตาม
ขอกําหนดที่สําคัญ

(5) การปรับปรุงผลผลิต
การบริการและ
กระบวนการ

- ปรับปรุงผลผลิต การ
บริการ ลดความ
ผิดพลาด/ซ้ําซอน/
สูญเสีย

(6) การควบคุมตนทุน
- การควบคุมตนทุน
โดยรวม

- การปองกันไมให
เกิดของเสีย/ความ
ผิดพลาด/การ
ทํางานซ้ํา

- การลดตนทุน
เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ
กระบวนการ/ผล
การดําเนินการ

- สมดุลระหวาง
การควบคุมตนทุน
กับความตองการ
ของผูรับบริการฯ

(6) การควบคุมตนทุน
- การควบคุมตนทุน
โดยรวม

- การปองกันไมให
เกิดของเสีย/ความ
ผิดพลาด/การ
ทํางานซ้ํา

- การลดตนทุน
เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ
กระบวนการ/ผล
การดําเนินการ

- สมดุลระหวาง
การควบคุมตนทุน
กับความตองการ
ของผูรับบริการฯ

(7) การจัดการหวงโซ
อุปทาน

- การจัดการหวงโซ
อุปทาน

- การเลือกผูสงมอบ
- การวัดและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการของผู
สงมอบ

- การใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อชวย
ใหเกิดการปรับปรุง

- การดําเนินการ
กับผูสงมอบที่มีผล
การดําเนินการที่ไมดี

(7) การจัดการหวงโซ
อุปทาน

- การจัดการหวงโซ
อุปทาน

- การเลือกผูสงมอบ
- การวัดและ
ประเมินผลการ
ดําเนินการของผู
สงมอบ

- การใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อชวย
ใหเกิดการปรับปรุง

- การดําเนินการ
กับผูสงมอบที่มีผล
การดําเนินการที่ไมดี

(8) ความปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุ

- การทําให
สภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัย

- การปองกันอุบัติเหตุ
การตรวจสอบ/
วิเคราะหตนเหตุ
และการทําใหคืนสู
สภาพเดิม

(9) การเตรียมพรอมตอ
ภาะฉุกเฉิน

- การเตรียมพรอมตอ
ภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน

(8) ความปลอดภัย
การปองกันอุบัติเหตุ

- การทําให
สภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติการมีความ
ปลอดภัย

- การปองกันอุบัติเหตุ
การตรวจสอบ/
วิเคราะหตนเหตุ
และการทําใหคืนสู
สภาพเดิม

(9) การเตรียมพรอมตอ
ภาะฉุกเฉิน

- การเตรียมพรอมตอ
ภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน

(10) การจัดการ
นวัตกรรม

- การจัดการ
นวัตกรรม

- โอกาสในการ
สรางนวัตกรรมใน
การวางแผนฯ

- การทําให
ทรัพยากรดาน
การเงินและดาน
อื่นๆ พรอมใชใน
การสนับสนุน
นวัตกรรม

- การติดตามผล
ของโครงการ

(10) การจัดการ
นวัตกรรม

- การจัดการ
นวัตกรรม

- โอกาสในการ
สรางนวัตกรรมใน
การวางแผนฯ

- การทําให
ทรัพยากรดาน
การเงินและดาน
อื่นๆ พรอมใชใน
การสนับสนุน
นวัตกรรม

- การติดตามผล
ของโครงการ

หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ
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6.1 กระบวนการทํางาน 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ

ก. การออกแบบ
ผลผลิตและ
กระบวนการ

ข. การจัดการ
กระบวนการ

ก. การควบคุม
ตนทุน

ข. การจัดการ
หวงโซอุปทาน

ค. การตรียม
พรอมดานความ
ปลอดและตอภาวะ
ฉุกเฉิน

ง. การจัดนวัตกรรม







7.2
ผลลัพธดานการใหความสําคัญ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

ก. ผลลัพธดานประสิทธิผลสวนราชการและ

แผนปฏิบัติงาน

 ดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก

ของสวนราชการ

 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ

ก. ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

 ความพึงพอใจของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย



7.4
ผลลัพธดานการนําองคการ

และการกํากับดูแล

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

ก. ผลลัพธดานบุคลากร

 ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร

 บรรยากาศการทํางาน

 การทําใหบุคลากรมีความผูกพัน

 การพัฒนาบุคลกรและการพัฒนาผูนํา

ของสวนราชการ

ก. ผลลัพธดานการนําสวนราชการ

การกํากับดูแลสวนราชการ และความ

รับผิดชอบตอสังคม

 การนําสวนราชการ

 การกํากับดูแลสวนราชการ

 กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ

 การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความ

โปรงใส และจริยธรรม

 สังคมและชุมชน



7.6
ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และ

การเติบโต

 ผลการดําเนินการดานงบประมาณ และ

การเงิน

 การเติบโต

ก. ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการปฏิบัติการ

 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

กระบวนการ

 การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

ข. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน

 การจัดการหวงโซอุปทาน



Q & A
ถาม-ตอบ
Q & A
ถาม-ตอบ

ถิระ ถาวรบุตรถิระ ถาวรบุตร

Thira_qmc@hotmail.comThira_qmc@hotmail.com

Tel. 081-331-9192Tel. 081-331-9192
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