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ที่มา
สำนักงำน กพร. ได้ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบรำชกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ มีกำร
ปรับปรุงกำรทำงำนยกระดับกำรบริหำรจัดกำร โดยนำเทคนิคและเครื่องมือ กำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำใช้
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ของระบบกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยสำนักงำน กพร. ได้
ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำร พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เพื่อต้องกำรที่จะเห็น
หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติรำชกำร ที่มุ่งเน้นกำรนำองค์กรเป็นไปอย่ำงมีวิสัยทัศน์ มี ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมสำคัญกับประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จัดกำรให้มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรพัฒนำตัวเอง มีควำมคิดริเริ่ม ตัดสินใจโดยอำศัยข้อมูล
สำรสนเทศ และทำงำนมุ่งเน้นผลสัมททิิเเป็นสำคัญ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐ จึงมีนโยบำยนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือประเมินตนเอง และเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรทำงำน ขององค์กรไปสู่มำตรฐำนสำกล ให้มีประสิทิิภำพอย่ำงยั่งยืน
วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อให้หน่วยงำนสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ใช้คู่มือนี้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร ให้ได้คุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ทั้ง 7 หมวด
ประกอบด้วย
หมวด 1 กำรนำองค์กำร
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทิศำสตร์
หมวด 3 กำรให้ควำมสำคัญกับผู้บริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล
หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร
หมวด 7 ผลลัพิ์กำรดำเนินกำร
ขอบเขต (Scope)
เอกสำรฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนงำนกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดย
แสดงขั้นตอนกำรดำเนินงำนตั้งแต่กำรกำหนดกลไกกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรวำงแผนงำน
กำรพัฒนำระบบ กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ PMQA กำหนด
พร้อมแจกแจงรำยละเอียดกำรดำเนินงำนแต่ละขั้นตอน เพื่อสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วย
1. จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร เป็นภำพรวมในปัจจุบันของหน่วยงำน โดยตอบคำถำมตำมเกณฑ์
13 ข้อ ได้แก่
(1) พันิกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย
(2) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
(4) สินทรัพย์
(5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
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(6) โครงสร้ำงองค์กำร
(7) ควำมสัมพันิ์ระดับองค์กำร
(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทิศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทิศำสตร์
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
2. ประเมินองค์กำรตนเองซึ่งเป็นกำรตอบคำถำม 7 หมวด เพื่อทรำบสถำนะของกำรบริหำรจัดกำร
ที่เป็นอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นขั้นตอนกำรค้นหำจุดแข็ง และโอกำส
ในกำรปรับปรุงองค์กร (Opportunities for improvement : OFIs) เพื่อนำไปใช้ในวำงแผนในกำรปรับปรุง
องค์กรต่อไป
3. จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร โดยกำหนดระบุขั้นตอนกำรดำเนินกำร ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทิิภำพ
4. ดำเนินกำรปรับปรุงองค์กรตำมแผนที่กำหนด ซึ่งในขั้นตอนของกำรปรับปรุงองค์กรนั้น เกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐไม่ได้กำหนดตำยตัวให้ใช้เครื่องมือบริหำรจัดกำรใดในกำรพัฒนำคุณภำพ กำร
บริหำรจัดกำรขององค์กร องค์กรสำมำรถเลือกเครื่องมือเทคนิคกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ที่มีควำมเหมำะสม
และสอดคล้องกับโอกำสในกำรปรับปรุงที่ต้องกำรปรับปรุงได้
5. กระบวนงำนกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำองค์กร เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมวงจร Plan – Do – Check – Act (PDCA)
6. กระบวนงำนกำรสื่อสำรทั่วทั้งองค์กร
คาจากัดความ (Definition)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมำยถึง กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส่วน
รำชกำรให้มีขีดควำมสำมำรถและมำตรฐำนกำรทำงำนอยู่ในระดับสูงเทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล
ลักษณะสาคัญองค์กร หมำยถึง ภำพรวมในปัจจุบันของส่วนรำชกำร สิ่งสำคัญที่มีผลต่อกำร
ดำเนินกำรและควำม ท้ำทำยที่สำคัญ ที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่
องค์การ หมำยถึง ส่วนรำชกำรระดับกรม
องค์กร หมำยถึง หน่วยงำนย่อยภำยในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
กระบวนการ หมำยถึง วิิีที่องค์กรใช้และปรับปรุงเพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่ำง ๆ ของหัวข้อในหมวด
1 - 6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนกำรได้แก่
- แนวทาง (Approach - A) หมำยถึง วิิีกำรที่ส่วนรำชกำรดำเนินกำรเพื่อตอบสนองข้อกำหนด
ของหัวข้อต่ำงๆ ในเกณฑ์ แนวทำงหมำยรวมถึงควำมเหมำะสมของวิิีกำรต่อข้อกำหนดของหัวข้อและ
ประสิทิิผลของกำรใช้แนวทำงนั้น
- การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ (Deployment – D) หมำยถึง ควำมครอบคลุมและทั่วถึงของ
กำรนำแนวทำงไปดำเนินกำร เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในเกณฑ์ กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติจะประเมินจำก
ควำมกว้ำง และควำมลึกในกำรนำ แนวทำงไปใช้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งส่วนรำชกำร
- การเรียนรู้ (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning – L) หมำยถึง ควำมรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับ
จำกกำรประเมิน กำรศึกษำประสบกำรณ์และนวัตกรรม ในเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กล่ำวถึง
กำรเรียนรู้ ทั้ง 2 ส่วน คือ กำรเรียนรู้ของส่วนรำชกำร และกำรเรียนรู้ของบุคลำกร กำรเรียนรู้ของส่วนรำชกำร
ได้มำจำกกำรวิจัยพัฒนำวงจรกำรประเมินและกำรปรับปรุง ควำมคิดและปัจจัยนำเข้ำจำกบุคลำกรและผู้รับบริกำร
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรแลกเปลี่ยนวิิีปฏิบัติที่เป็นเลิศและกำรจัดระดับเทียบเคียง กำรเรียนรู้ของบุคลำกร
ได้มำจำกกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และโอกำสในกำรพัฒนำเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของแต่ละบุคคล
- การบูรณาการ (Integration – I) กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร ข้อมูลและ
สำรสนเทศกำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพิ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อสนับสนุน
เป้ำประสงค์ที่สำคัญของส่วนรำชกำรกำรบูรณำกำรที่มีประสิทิิผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่ำควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันจะสำเร็จได้ เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบกำรจัดกำรกำรดำเนินงำนมีกำรปฏิบัติกำร
เชื่อมต่อกันอย่ำงสมบูรณ์
โอกาสในการปรับปรุง (OFIs) หมำยถึง โอกำสในกำรปรับปรุงที่พบจำกกำรประเมินองค์กร อำจ
กระจัดกระจำย ในประเด็นที่หลำกหลำย เมื่อพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ ส่วนรำชกำรอำจไม่สำมำรถแก้ไขทุก
ประเด็นปัญหำได้ในเวลำเดียวกัน ดังนั้น ส่วนรำชกำรควรจัดลำดับควำมสำคัญในกำรปรับปรุง โดยใช้เทคนิค
“กำรจัดกำรอันดับควำมสำคัญของสำเหตุ” กำรวิเครำะห์ Vital Few เพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดสรรกำรใช้
ทรัพยำกรตำมลำดับควำมสำคัญและควำมจำเป็นได้
การกากับดูแลตนเองที่ดี (Organizational Governance) หมำยถึง กำรจัดกำรเพื่อให้เกิดกำร
ควบคุมและกำรตรวจสอบดำเนินกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งควำมรับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้บริหำรสูงสุด
ของส่วนรำชกำร กำรกำกับดูแลตนเองที่ดี ครอบคลุมกำรอิิบำยวิิีกำรกำหนดทิศทำง และกำรควบคุมเพื่อ
สร้ำงหลักประกันในด้ำน
(1) ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
(2) ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต และประพทติมิชอบ
(3) กำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนกำรต่ำงๆ ด้ำนกำรกำกับ
ดูแลตนเองที่ดี อำจรวมถึง กำรอนุมัติทิศทำงเชิงยุทิศำสตร์ กำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำร
ของผู้บริหำรสูงสุดของส่วนรำชกำร กำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของระดับบริหำร กำรวำงแผน
กำรสืบทอดตำแหน่ง กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน กำรจัดกำรควำมเสี่ยง และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร กำรทำ
ให้มั่นใจว่ำกำรกำกับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทิิผลมีควำมสำคัญต่อควำมเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม
โดยรวม ตลอดจนต่อประสิทิิผลของส่วนรำชกำร
การสร้างคุณค่า (Value Creation) หมำยถึง กระบวนกำรต่ำงๆ ที่สร้ำงผลประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภำรกิจของส่วนรำชกำร กระบวนกำรเหล่ำนี้เป็นกระบวนกำรที่มีควำมสำคัญอย่ำง
ยิ่งต่อ “กำรดำเนินกำรตำมภำรกิจ” มีควำมเกี่ยวข้องกับบุคลำกรส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดผลผลิต บริกำรและ
ผลลัพิ์ในเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่สำคัญ
ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์ หมำยถึง สิ่งที่องค์กรต้องเอำชนะ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทิศำสตร์
ตัวชี้วัด (Indicator) หมำยถึง สำรสนเทศที่เป็นตัวเลขที่บอกจำนวนปัจจัยนำเข้ำ ผลผลิต และผลกำร
ดำเนินกำรของกระบวนกำร ผลผลิต บริกำร และผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรโดยรวม ตัวชี้วัดอำจเป็น
แบบง่ำยๆ ที่ได้จำกกำรวัดแต่ละครั้ง หรือแบบหลำยตัวประกอบกัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม จำกกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรของท่ำน เช่น ประชำชนชุมชนในท้องถิ่น บุคลำกรใน
ส่วนรำชกำร ผู้ส่งมอบงำน รวมทั้งผู้รับบริกำรด้วย
ผู้รับบริการ (Customer) หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรโดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรต่ำงๆ ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริกำรที่เป็นส่วนรำชกำรด้วย
แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมำยถึง กำรปฏิบัติกำรที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งตอบสนองเป้ำประสงค์
เชิงยุทิศำสตร์ ระยะสั้นและระยะยำว รวมทั้งรำยละเอียดของทรัพยำกรที่ต้องใช้และช่วงเวลำ ที่ต้องทำให้
สำเร็จ เมื่อมีกำรกำหนดเป้ำประสงค์เชิงยุทิศำสตร์อย่ำงชัดเจนแล้ว กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรถือว่ำเป็น
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ขั้นตอนที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรวำงแผน เพื่อให้มีควำมเข้ำใจและถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนรำชกำร
อย่ำงมีประสิทิิภำพ
ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ผู้บริหารหน่วยงาน : อนุมัติแผนกำรพัฒนำองค์กร ติดตำมและพิจำรณำผลกำรพัฒนำองค์กรของ
หน่วยงำน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร/กลุ่มผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กรของทุกหน่วยงาน : เป็นเจ้ำภำพหลัก
ในกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำองค์กร ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :
ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษำแนะนำในเรื่องต่ำงๆ ของคณะทำงำน เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำม
กรอบ ทิศทำง และแนวทำงที่กำหนด ติดตำมเร่งรัดให้กำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นไปอย่ำงมีประสิทิิภำพ
คณะทางานแต่ละหมวดของหน่วยงาน : รับผิดชอบปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยในหมวดนั้นๆ
ทุกหน่วยงาน : ร่วมดำเนินกำรพัฒนำองค์กรตำมแผนงำน สรุปผลและติดตำมผล
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ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
1) ผังกระบวนกำรขั้นตอนดำเนินงำนพัฒนำองค์กร
ขั้นตอน

ผู้บริหำร
หน่วยงำน

กลุ่มงำนผูร้ ับผิดชอบ
กำรพัฒนำองค์กรของ
หน่วยงำน

คณะกรรมกำร
กำกับและติดตำม

คณะทำงำนแต่ละ
หมวดของหน่วยงำน

1. กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
2. แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพฯ ของหน่วยงำน
2.1 คัดเลือกสรรหำผู้เหมำะสม
2.2 เสนอผู้บริหำรพิจำรณำลง
นำมคำสั่ง
Yes
3. เสริมสร้ำงควำมรู้ “PMQA”
แก่คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะทำงำนแต่ละหมวดของ
หน่วยงำน
4. จัดทำแผนดำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
5. เสนอผู้บริหำรให้ควำม
เห็นชอบ
Yes
6. ถ่ำยทอดควำมรู้ “PMQA”
แก่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กร
7. กำรจัดทำลักษณะสำคัญ
องค์กำร
8. เสนอลักษณะสำคัญองค์กำร
ทั่วทั้งองค์กรผ่ำนกำรเห็นชอบ
Yes
ผู้บริหำร
9. กำรสื่อสำรลักษณะสำคัญ
องค์กำรทั่วทั้งองค์กร
10. ประเมินองค์กรพร้อมจัดทำ
แผนกำรปรับปรุงองค์กร
11. นำเสนอแผนกำรปรับปรุง
องค์กร เพื่ออนุมัติ
Yes
12. สื่อสำรแผนกำรปรับปรุงทั่ว
ทั้งองค์กร
13. จัดทำระบบกำรประเมินผล
วัดระดับควำมสำเร็จ
14. นำแผนสู่กำรปฏิบตั ิ

No

No

No

No

15. กำรติดตำมกำกับ
1
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ขั้นตอน
16. กำรสื่อสำรผลกำรปฏิบตั ิ
รำชกำร แก่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กร

ผู้บริหำร
หน่วยงำน

กลุ่มงำนผูร้ ับผิดชอบ
กำรพัฒนำองค์กรของ
หน่วยงำน
1

คณะกรรมกำร
บริหำรหน่วยงำน

คณะทำงำนแต่ละ
หมวดของหน่วยงำน

17. จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรใน
ปีต่อไป
18. นำเสนอแผนกำรปรับปรุง
องค์กร เพื่ออนุมัติ

Yes

No

19. กำรสื่อสำรแผนกำรปรับปรุง
องค์กรปีต่อไปทั่วทั้งองค์กร

2) รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินงำน
2.1) กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
โดยขั้น ตอนเตรี ยมควำมพร้อมนั้ น จะต้องศึก ษำกระบวนกำรในกำรจั ดทำ PMQA
รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินต่ำงๆ ที่ทำงสำนักงำนคณะกรรมพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ได้กำหนดไว้ สำหรับ
ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรของหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้งใช้ประกอบในกำร
พิจำรณำรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐต่อไป และเพื่อเข้ำใจรำยละเอียดงำน สำหรับใช้ในกำรจัดทำ
แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) กลุ่มงำนผู้รับผิดชอบกำร
พัฒ นำองค์ กรของหน่ ว ยงำน กลุ่ ม พั ฒ นำระบบบริ ห ำร ของส ำนัก งำนปลั ดกระทรวงกำรคลั ง ต้ อ งศึ ก ษำ
รำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ของทุกหน่วยงำนภำยในองค์กร และเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ รวมถึง
กระบวนกำรทำงำนของแต่ละหน่วยงำน
2.2) แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพื่ อ ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะกิ จ กรรมของกำรด ำเนิ น กำร ให้ จั ด ตั้ ง คณะท ำงำน
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 2 คณะ คือ
2.2.1) คณะกรรมกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (Steering Committee)
บทบำทหน้ำที่
1. กำหนดนโยบำย กรอบแนวทำงและทิศ ทำงกำรดำเนิ นกำรพั ฒ นำคุณ ภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำร
2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษำแนะนำในเรื่องต่ำงๆ ของคณะทำงำนเพื่อให้
กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบทิศทำงและแนวทำงที่กำหนด
3. ติดตำม เร่งรัด ให้กำรดำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กรบังเกิดผลทำงปฏิบัติอย่ำง
มีประสิทิิภำพ
4. แต่งตั้งคณะทำงำนอื่นๆ เพื่อดำเนินกำรในเรื่องที่คณะกรรมกำรฯ เห็นชอบ
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องค์ประกอบ : ประกอบไปด้วยผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ของส่วนรำชกำร ได้แก่ หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร รองหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหัวหน้ำหน่วยงำนในระดับกอง หรือ สำนัก เป็นต้น
2.2.2) คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working Team)
บทบำทหน้ำที่ :
1. จั ดเตรี ยมข้อมูลและสนับสนุนองค์กรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรดำเนินกำร
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
2. ดำเนินกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตำมเกณฑ์คุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. ดำเนินกำรวิเครำะห์และประเมินเพื่อหำจุดแข็งและโอกำสในกำรปรับปรุงองค์กร
4. ดำเนินกำรจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรและติดตำมผลกำรดำเนินกำรปรับปรุงตำมแผน
5. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรขององค์กร ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐของส่วนรำชกำร และเสนอแผนปรับปรุงองค์กรต่อคณะกรรมกำรติดตำมและกำกับดูแลฯ เพื่อให้ควำม
เห็นชอบ
องค์ประกอบ : ประิำน Working Team ในแต่ละหมวด และทีมงำนในแต่ละหมวด
ทั้ง 6 หมวด ซึ่งคณะทำงำนของทั้ง 6 หมวด ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้เป็นอย่ำงดีในงำนขององค์กรและงำนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละหมวดที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ สำหรับกำรดำเนินกำรในหมวด 7 จะเป็นกำรประเมิน โดยควำม
ร่วมมือกันของทีมงำนทั้ง 6 หมวด ในกำรประเมิน
ข้อควรคำนึงในกำรจัดตั้งคณะทำงำน (Working Team) : คณะทำงำนฯ ในแต่ละ
หมวด ควรเป็น ผู้ที่มีควำมรอบรู้ร ะบบบริหำรจัดกำรทรำบถึงแหล่งข้อมูลที่จะนำมำสนับสนุนในกำรจัดทำ
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรขององค์กรในงำนของหมวดที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี รวมทั้ง ควรมีควำมเข้ำใจ
ในระบบบริ ห ำรจั ดกำรขององค์กรในหมวดอื่นๆ ที่เ ชื่อมโยงกันด้ว ย ซึ่ง คณะท ำงำนในแต่ล ะหมวด ควรมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 (กำรนำองค์กำร) เจ้ำภำพที่เป็นผู้รับผิดชอบควรเป็นระดับบริหำร สำหรับ
คณะทำงำนฯ ควรเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดนโยบำยขององค์กร
หมวดที่ 2 (กำรวำงแผนเชิงยุทิศำสตร์) คณะทำงำนฯ ควรเป็นผู้รับผิดชอบในงำนด้ำน
ยุทิศำสตร์และจัดทำแผนขององค์กร
หมวดที่ 3 (กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ) คณะทำงำนฯ
ควรเป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในงำนที่เกี่ย วข้องกับภำรกิ จหลั กขององค์กร และเกี่ยวข้องสั มพันิ์กับกำรให้ บริกำร
ผู้รับบริกำรขององค์กรโดยตรง
หมวดที่ 4 (กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ) คณะทำงำนฯ ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบในงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศขององค์กร และงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้องค์กร
หมวดที่ 5 (กำรมุง่ เน้นทรัพยำกรบุคคล) คณะทำงำนฯ ควรเป็นผู้รับผิดชอบในงำนด้ำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
หมวดที่ 6 (กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร) คณะทำงำนฯ ควรเป็นผู้รับผิดขอบในงำนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงำนหลัก และกระบวนงำนสนับสนุนที่สำคัญขององค์กร
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หลังจำกที่ได้สรรหำคัดเลือกผู้ เหมำะสมเสร็จสิ้น ต่อมำทำหนังสือนำเสนอผู้บริหำรพิจำณำลงนำม
แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯและคณะทำงำนฯ
3) เสริมสร้ำงควำมรู้ “PMQA” แก่คณะกรรมกำรบริหำรและคณะทำงำนแต่ละหมวดของหน่วยงำน
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เป็นไป
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ิิ ภ ำพ สอดคล้ อ ง เข้ ำ ใจตรงกั น และตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ในกำรจั ด ท ำ (PMQA)
กลุ่ ม งำนผู้ รั บ ผิ ด ชอบกำรพั ฒ นำองค์ ก รของหน่ ว ยงำน กลุ่ ม พั ฒ นำระบบบริ ห ำรของส ำนั ก งำนปลั ด
กระทรวงกำรคลัง มีหน้ำที่ที่จะเสริมสร้ำงควำมรู้ “PMQA” แก่คณะกรรมกำรบริหำรและคณะทำงำนแต่ละ
หมวดของหน่วยงำน โดยอำจมีกำรจัดอบรมสัมมนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดทำ PMQA ให้ผู้เชี่ยวชำญ
มำเป็นวิทยำกรในกำรบรรยำย หรืออำจจัดในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น
4) จัดทำแผนกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Road Map)
เมื่อส่วนรำชกำร จัดตั้งคณะทำงำนดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเรียบร้อย
แล้ว ควรร่วมกันจัดทำแผนดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งแผนนี้เป็นแผนระยะยำว
ตั้งแต่เริ่ มต้น ดำเนิน กำรจนถึงจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรตำมลำดับควำมส ำคัญ ตลอดจนนำผลดังกล่ ำวไป
ปรับปรุงเพือ่ ยกระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรต่อไป
5) เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ
ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งในกำรดำเนินกำรตำมแผนให้ประสบผลสำเร็จ คือ กำรมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลำกรในองค์ ก รในกำรจั ด ท ำแผน และควรได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกฝ่ ำ ยบริ ห ำรในกำรสนั บ สนุ น กำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว และเมื่อจัดทำแผนดำเนินกำรแล้วเสร็จ ให้ขออนุมัติแผนดำเนินกำรต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
6) ถ่ำยทอดควำมรู้ “PMQA” แก่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กร
เมื่ อ แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนด ำเนิ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ และจั ด ท ำแผน
เรียบร้อยแล้ว ปัจจัยควำมสำเร็จอย่ำงหนึ่งของกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร คือ กำรมีส่วนร่วมของทุกคนใน
องค์กร ดังนั้น ผู้บริหำรสูงสุดของส่วนรำชกำรต้องให้ควำมสำคัญ กับเรื่องดังกล่ำว โดยจะต้องจัดให้มีกำรให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ทิศทำงขององค์กร และบทบำท
กำรมีส่วนร่วมของแต่ละคน เพื่อให้บุคลำกรได้ตระหนักถึงควำมสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับสำนัก /กอง/ฝ่ำย ซึ่งจะมีบทบำทสำคัญในกำร
ผลักดันกำรบริหำรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำร
7) จัดทำลักษณะสำคัญองค์กำร
ก่อนเริ่มดำเนินกำรประเมินองค์กรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร คณะทำงำนฯ (Working
Team) ต้องร่วมกันจัดทำลักษณะสำคัญขององค์ก ำรระหว่ำงผู้บริหำรและทุกสำนัก/กลุ่ม ในหน่วยงำน เพื่อให้
เข้ำใจและเห็นภำพรวมขององค์กำรตรงกัน และถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง
ลั ก ษณะส ำคั ญ ขององค์ ก ำร จะท ำให้ ค ณะทำงำนฯ เห็ น ถึ ง ภำพรวมของส่ ว นรำชกำร เห็ น ถึ ง
ภำพรวมของส่วนรำชกำร เห็นถึงทิศทำงที่ส่วนรำชกำรจะมุ่งเน้น สิ่งที่สำคัญที่มีผลต่อกำรดำเนินกำรและควำม
ท้ำทำยในเชิงยุทิศำสตร์ที่สำคัญที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่ รวมถึงสภำพแวดล้อมทั่วไปในกำรปฏิบัติภำรกิจของ
ส่วนรำชกำร หำกคณะทำงำนฯ พบว่ำเรื่องใดมีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือข้อมูลขัดแย้งกันทำให้ไม่สำมำรถตอบ
คำถำมเพื่อจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กำรได้ จำเป็นที่คณะทำงำนฯ ต้องไปหำข้อมูลเพิ่มเติมหรือดำเนินกำร
เพื่อแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สำมำรถจัดทำลักษณะสำคัญองค์กำรได้อย่ำงสมบูรณ์มำกที่สุด
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ลักษณะสำคัญขององค์กำรประกอบด้วย 15 คำถำม โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. ลักษณะองค์กำร ซึ่งจะเป็นกำรถำมถึงข้อมูลพื้นฐำนของส่วนรำชกำรและควำมสัมพันิ์ของ
ส่วนรำชกำรกับผู้รับบริกำร ส่วนรำชกำรอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรำชกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ควำมท้ำทำยต่อองค์กร ซึ่งจะเป็นกำรถำมถึงควำมท้ำทำยที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
กำรจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กำรนับว่ำเป็นส่วนสำคัญต่อกำรประเมินองค์กร นอกจำกจะทำให้เห็นภำพรวม
ขององค์กำรตรงกันแล้ว ลักษณะสำคัญขององค์ก ำรยังมีควำมเชื่อมโยงกับเกณฑ์ในหมวดต่ำงๆ เพื่อแสดงถึง
บริบทขององค์กรที่มีควำมเชื่อมโยงต่อกัน ดังนั้น กำรดำเนินกำรในขั้นตอนนี้ คณะกรรมกำรติดตำมและกำกับ
ดูแลฯ (Steering Committee) ควรเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงมำกในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจุดหมำยที่
องค์กรต้องกำรจะมุ่งไปด้วย เพรำะหำกคณะทำงำนฯ ไม่เข้ำใจภำพรวมขององค์ก ำรตั้งแต่ต้นแล้ว ก็จะไม่สมำ
รถที่จะเชื่อมโยงควำมสัมพันิ์ของแต่ละส่วนงำน รวมทั้งไม่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงในเกณฑ์แต่ละหมวดได้
8) เสนอลักษณะสำคัญองค์กำรทั่วทั้งองค์กรผ่ำนควำมเห็นชอบผู้บริหำร
หลังจำกจัดทำลักษณะสำคัญองค์กำรเสร็จสิ้นแล้ว นำเสนอให้ผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบลักษณะ
สำคัญองค์กำร
9) กำรสื่อสำรลักษณะสำคัญองค์กำรทั่วทั้งองค์กร
เมื่อจัดทำลักษณะสำคัญองค์กำรเสร็จสิ้น และผู้บริหำรของส่วนรำชกำร ให้ควำมเห็นชอบลักษณะ
สำคัญองค์กำรเสร็จสิ้นแล้ว โดยกำรสื่อสำรให้ทั่วทั้งองค์กรผ่ำนวิิีกำรที่หลำกหลำยให้บุคลำกรรับทรำบ
10) ประเมินองค์กรตนเองพร้อมจัดทำแผนกำรปรับปรุงองค์กร
การประเมินองค์กรด้วยตนเอง เป็นกำรทบทวนประสิทิิผลและประสิทิิภำพขององค์กร โดยนำ
สิ่งที่องค์กรดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันตำมที่ได้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรขององค์กร ได้แบ่งกำรประเมินเป็น 2
มิติ คือ มิติกระบวนกำร และมิติผลลัพิ์
มิติกระบวนกำร (หมวด 1-6) ให้ส่วนรำชกำรประเมินเนื้อหำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
องค์กร ในแต่ละประเด็นคำถำม โดยพิจำรณำปัจจัยในกำรตรวจประเมิน 4 ปัจจัย ได้แก่
แนวทำง (Approach-A)
กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment-D)
กำรเรียนรู้ (Learning-L)
กำรบูรณำกำร (Integration-I)
และให้เชื่อมโยงกำรประเมินกับ “ลักษณะสำคัญองค์กร” และ เชื่อมโยงระหว่ำงหมวด เพื่อ
ตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อมูลว่ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่
มิตผิ ลลัพิ์ (หมวด 7) ให้ส่วนรำชกำรประเมินเนื้อหำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรขององค์กร ใน
แต่ละประเด็นคำถำม โดยพิจำรณำถึงปัจจัยในกำรตรวจประเมินผลลัพิ์ 4 ปัจจัย ได้แก่
ผลกำรดำเนินกำรในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย (Level-Le)
แนวโน้มของผลกำรดำเนินกำร (แสดงข้อมูลอย่ำงน้อย 3 ปี Trend-T)
ผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินกำรขององค์กรที่มีภำรกิจ
คล้ำยคลึงกัน และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมำะสม (Comparison-C)
กำรเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลต่ำงๆ กับเกณฑ์หมวดต่ำงๆ และแสดงผลตำมกลุ่มที่จำแนกไว้
(Linkage-Li)
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หำกพบว่ำ ใน หมวด 1-6 ผลกำรดำเนินกำรขององค์กรมีประเด็นตกหล่น ไม่ครอบคลุมตำม
เกณฑ์ แนวทำงไม่เป็นระบบ (ทำซ้ำไม่ได้เพรำะไม่ได้เป็นกระบวนกำร) ปัจจัย ทิศทำง หรือ เป้ำประสงค์ที่ระบุ
ไว้ใน “ลักษณะสำคัญขององค์กร” ไม่ได้ถูกนำมำรำยงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่ำงๆ หรือสำหรับ
หมวด 7 ส่วนรำชกำรมีผลลัพิ์กำรดำเนินกำรไม่ดี ไม่แสดงแนวโน้ม กำรเปรียบเทียบ ควำมเชื่อมโยง ซึ่งอำจ
ขัดขวำงควำมสำเร็จขององค์กร ให้ระบุว่ำเป็น “โอกำสในกำรปรับปรุง ” เพรำะเป็นโอกำสที่ส่วนรำชกำรจะ
ได้รับข้อมูลที่สำคัญต่อกำรปรับปรุงองค์กร ซึ่งข้อมูล “โอกำสในกำรปรับปรุง” เหล่ำนี้ จะถูกนำไปจัดลำดับ
ควำมสำคัญเพื่อให้เกิดกำรจัดทำแผนปรับปรุงต่อไป
จั ด ทาแผนปรั บปรุ งองค์กร หลั ง จำกที่ ได้ตัด สิ นใจคัดเลื อกโอกำสในกำรปรั บปรุ งที่ต้อ งกำร
ดำเนินกำร รวมทั้งจัดลำดับก่อน-หลังแล้ว อำจมีแนวทำงคัดเลือกแผนปรับปรุงที่จะมำดำเนินกำร สอดคล้องกับ
แผนอื่นๆ ของส่วนรำชกำรที่จะต้องดำเนินกำรอยู่แล้ว (แผนข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง หรือแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้) หรือผู้บริหำรเห็นชอบให้ดำเนินกำร เป็นต้น
11) นำเสนอแผนกำรปรับปรุงองค์กรเพื่ออนุมัติ
หลังจำกประเมินตนเองของส่วนรำชกำรแล้ว และคัดเลือกโอกำสในกำรปรับปรุงที่ต้องดำเนินมำ
จัดทำเป็ น แผนปรั บ ปรุงองค์กรแล้ ว เสร็ จ ให้ จัดทำหนังสื อส่ งเสนอผู้บริห ำรเพื่อพิจำรณำควำมถูกต้องและ
เห็นชอบแผน
12) สื่อสำรแผนกำรปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร
แจ้งแผนกำรปรับปรุงองค์กรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจแก่บุคลำกรทุกระดับ
ของหน่วยงำน
13) จัดทำระบบกำรประเมินผล วัดระดับควำมสำเร็จ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อกำหนดค่ำน้ำหนักตัว ชี้วัดทุกตัวของแผนที่ยุทิศำสตร์ พิจำรณำตัวชี้วัด
สำคัญที่ต้องกำรให้ผู้บริหำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นประจำเดือน/รำยไตรมำศรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน
โดยจัดทำทะเบียนตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงำน เสนอคณะกรรมกำรบริหำรเห็นชอบ และจัดประชุมหัวหน้ำ
กลุ่มงำนเพื่อมอบหมำยตัวชี้วัด
14) นำแผนสู่กำรปฏิบัติ และ
15) กำรติดตำมกำกับ
หลั งจำกแผนปรับ ปรุ งได้รั บกำรอนุมัติแล้ ว ผู้ รับผิ ดชอบและผู้ เกี่ยวข้องต้องดำเนินกำรแก้ไข
ปรับปรุงตำมแผนปรับปรุงองค์กรที่กำหนดไว้ และมีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนตำมควำม
เหมำะสม
ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปรับปรุงองค์กรนั้น ควรมีกำรกำหนดเป็นวำระประจำปี เช่น
ทุกเดือน หรือทุกไตมำส เพื่อให้ ทรำบผลควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงองค์กร รวมทั้ง
ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้งำนบรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกในบำงกรณีอำจ
มีควำมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หลังจำกนั้นควรมีกำรทบทวนหรือประเมิน
ซ้ำว่ำกำรปรับปรุงดังกล่ำวส่งผลต่อควำมมีประสิทิิผลของส่วนรำชกำรมำกน้อยเพียงใด และมีประเด็นใดที่ควร
นำมำดำเนินกำรต่อไป
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16) กำรสื่อสำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร แก่บุคลำกรทั่วทั้งองค์กร
นำผลกำรดำเนินงำนจำกกำรติดตำมกำกับ สื่อสำรให้ทั่วหน่วยงำน โดยวิิีกำรที่หลำกหลำยให้
บุคลำกรรับทรำบ
17) จัดทำแผนปรับปรุงองค์กรในปีต่อไป
ทำเหมือนขั้นตอนที่ 10
18) นำเสนอแผนกำรปรับปรุงองค์กร เพื่ออนุมัติ
จัดทำหนังสือเสนอแผนที่ได้เพื่อให้ผู้บริหำร อนุมัติ
19) สื่อสำรแผนกำรปรับปรุงองค์กรปีต่อไปทั่วทั้งองค์กร
สื่อสำรให้ทั่วหน่วยงำนโดยวิิีกำรที่หลำกหลำยให้บุคลำกรรับทรำบ
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ภาคผนวก
องค์ความรู้และเครื่องมือสาหรับประกอบการดาเนินงาน
เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
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องค์ความรู้และเครื่องมือสาหรับประกอบการดาเนินงานเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
“กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ” (PMQA) ไปใช้ในกำรพัฒนำองค์กร เครื่องมือต่ำงๆ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรได้พัฒนำและสนับสนุนแก่หน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถ
พิจำรณำนำมำประยุกต์ใช้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำนในกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อนำองค์กร ให้ก้ำวสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงต่อไป
คุณลักษณะของบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
1. กำรวิเครำะห์เชิงยุทิศำสตร์
2. กำรวำงแผนยุทิศำสตร์
3. กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทิศำสตร์และตัวชี้วัด
4. โครงกำรและงบประมำณที่เชื่อมโยงกับยุทิศำสตร์
5. โครงสร้ำงและกระบวนกำรทำงำนที่สอดคล้องกับยุทิศำสตร์
6. สมรรถนะและควำมสำมำรถของบุคลำกรที่สอดคล้องกับยุทิศำสตร์
7. วัฒนิรรมและค่ำนิยมในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับยุทิศำสตร์
8. ควำมรู้และระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อมโยงกับยุทิศำสตร์
9. ระบบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ิศำสตร์ และระบบกำรจู ง ใจและ
ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับยุทิศำสตร์
10. กำรมีผู้รับผิดชอบต่อกำรขับเคลื่อนยุทิศำสตร์
11. กำรทำงำนร่วมกับองค์กำรอื่นในลักษณะของเครือข่ำยเพื่อขับเคลื่อนยุทิศำสตร์
12. กำรแบ่งปันควำมรู้ที่สำคัญภำยในองค์กำร
13. ระบบกำรติดตำมและทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมยุทิศำสตร์
เครื่องมือการจัดการ (Management Tools) ที่สำนักงำน ก.พ.ร. ได้พัฒนำและเสนอแนะให้
หน่วยงำนภำครัฐประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย
1. ด้ำนกระบวนกำรจัดทำแผน
1.1 กำรวำงแผนกลยุทิ์ (Strategic Planning)
1.2 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และข้อจำกัด (SWOT Analysis)
1.3 ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)
1.4 Balanced Scorecard (BSC )
1.5 แผนที่ยุทิศำสตร์ (Strategy Map)
1.6 กำรกำหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล (Individual Scorecard)
1.7 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
1.8 หน่วยบริหำรยุทิศำสตร์ (Office of Strategy Management)
1.9 กำรเทียบเคียง Benchmarking
2. ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
2.1 ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change )
2.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนิรรมและค่ำนิยม
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3. ด้ำนกระบวนกำรทำงำน
3.1 สมรรถนะหลัก (Core Competencies)
3.2 กำรจัดกำรควำมสัมพันิ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship Management – CRM)
3.3 กำรวัดระดับควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร (Customer Satisfaction Survey)
3.4 กำรจัดกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Networking)
3.5 ศูนย์บริกำรร่วม (Service Link)
4. ด้ำนกำรจัดกำรกำรเงิน
4.1 กำรปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนกำรคลัง (Government Fiscal Management Information
System : GFMIS)
5. ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
5.1 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
5.2 องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)
6. ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ
6.1 เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ สำมำรถนำไปปรับ
ใช้ได้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ทำให้กำรส่งมอบผลผลิตและกำรบริกำรดีขึ้น ปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยทำให้เกิดควำมสอดคล้องกันของแผน กระบวนกำรตัดสินใจ บุคลำกร
กำรปฏิบัติกำร และผลลัพิ์ กำรนำเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้ ส่วนรำชกำรสำมำรถประเมินองค์กำรตนเองได้อย่ำง
รอบด้ำนว่ำขณะนี้ส ภำพแวดล้อมเป็น อย่ำงไร และต้องกำรมุ่งไปในทิศทำงใด เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในกำร
ตรวจสอบทุกภำคส่วนของระบบบริหำรงำน กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรและผลลัพิ์ โดยตระหนักถึงคุณ
ค่ำที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เกณฑ์ PMQA เป็นชุดของคำถำมเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 7 ด้ำนในกำรบริหำรและดำเนินงำนของส่วน
รำชกำรได้แก่
1. กำรนำองค์กำร
2. กำรวำงแผนเชิงยุทิศำสตร์
3. กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
5. กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
6. กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร
7. ผลลัพิ์กำรดำเนินกำร
คำถำมเหล่ำนี้ผูกโยงกันเป็นกรอบกำรบริหำรผลกำรดำเนินกำรที่มีกำรบูรณำกำรเป็นหนึ่งเดียว กำร
ตอบคำถำมเหล่ำนี้จะช่วยให้ส่วนรำชกำรจัดกำรเรื่องทรัพยำกรให้สอดคล้องกัน ค้นหำจุดแข็งและโอกำสในกำร
พัฒนำ กำรปรับปรุงกำรสื่อสำร กำรเพิ่มประสิทิิภำพและควำมมีประสิทิิผล รวมทั้งบรรลุเป้ำประสงค์เชิง
ยุทิศำสตร์ ท้ำยที่สุดแล้ว ส่วนรำชกำรจะก้ำวหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศโดย

15
ส่งมอบคุณค่ำที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชน และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ปรับปรุงประสิทิิผลกำรดำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถของส่วนรำชกำร
มีกำรปรับปรุงและเกิดกำรเรียนรู้ของส่วนรำชกำร
บุคลำกรทุกระดับในส่วนรำชกำรมีกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ลักษณะสาคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประกอบด้วย ข้อ คำถำมต่ำงๆ ที่มุ่งเน้นกำรประเมิน แต่ไม่ใช่
รำยกำรตรวจสอบ (Check List) โดยมีลักษณะสำคัญ ดังนี้
1. เกณฑ์มุ่งเน้นผลลัพธ์
เกณฑ์มุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทิิภำพและประสิทิิผล รวมทั้งมีกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ฉะนั้นเกณฑ์จึงครอบคลุมทั้งกระบวนกำรและผลลัพิ์
มุ่งเน้นผลลัพิ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับประสิทิิผลของกำรบรรลุพันิกิจ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย บุคลำกร กำรนำองค์กำรและิรรมำภิบำล รวมถึงงบประมำณ กำรเงินและกำรเติมโต องค์ประกอบของตัว
วัดเหล่ำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ำยุทิศำสตร์ของส่วนรำชกำรมีควำมสมดุล โดยไม่ละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบำงกลุ่ม
วัตถุประสงค์หรือเป้ำประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวที่สำคัญ
2. เกณฑ์สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์ประกอบด้วยข้อคำถำมที่มุ่งเน้นผลลัพิ์ และไม่ได้มีกำรกำหนดวิิีกำร เครื่องมือ โครงสร้ำง หรือ
รูปแบบในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกปัจจัยเหล่ำนี้ต้องผันแปรไปตำมภำรกิจ และกระบวนกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น
ส่วนรำชกำรจึงสำมำรถนำเกณฑ์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้ตำม “ลักษณะสำคัญขององค์กำร” สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
ตำมยุทิศำสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสำมำรถเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิคต่ำงๆ ได้ตำมควำมเหมำะสม
เกณฑ์ PMQA ไม่กำหนดวิิีกำรไว้ เนื่องจำก
1) เกณฑ์มุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่ต้องมีส่วนร่วมกัน มำกกว่ำวิิีปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน ซึ่งช่วยให้เกิด
ควำมเข้ำใจ กำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยน และมีควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ในขณะที่สนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมและแนวทำงที่หลำกหลำย
2) เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพิ์มำกกว่ำวิิีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร เกณฑ์สนับสนุน
ให้ส่วนรำชกำรตอบคำถำมด้ ำนแนวทำงที่สร้ำงสรรค์ ปรับให้เหมำะสมกับส่วนรำชกำร และมีควำมยืดหยุ่น
กระตุ้นกำรเปลี่ ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็ นค่อยไปและอย่ำงก้ำวกระโดด รวมทั้งกำรปรับปรุงด้วยกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรเลือกใช้เครื่องมือ วิิีกำร ระบบและโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร จึงขึ้นกับปัจจัยต่ำงๆ เช่น ขนำด
และประเภทของหน่วยงำน ควำมสัมพันิ์กับส่วนรำชกำรอื่น และระดับกำรพัฒนำ รวมทั้งควำมสำมำรถและ
ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรและควำมจำเป็นของกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ปัจจัยเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกัน
และมักจะเปลี่ยนแปลงไปตำมวิวัฒนำกำรของควำมต้องกำรและยุทิศำสตร์ของส่วนรำชกำร
กำรที่เกณฑ์ไม่ได้กำหนดวิิีกำรไว้นี้มีจุด มุ่งหมำยเพื่อเสริมสร้ำงให้ส่วนรำชกำรทำกำรปรับปรุง ทั้ง
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปและอย่ำงก้ำวกระโดด ดังนั้น ส่วนรำชกำรควรมีกำรพัฒนำและแสดงให้เห็นว่ำมีแนวทำงที่
สร้ำงสรรค์ปรับใช้ได้ และมีควำมยืดหยุ่น เพื่อให้บรรลุตำมข้อกำหนดของเกณฑ์
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3. เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
เกณฑ์ PMQA สร้ำงควำมสอดคล้องไปในทำงเดียวกันทั้งส่วนรำชกำร จำกตัววัดที่ได้มำจำกกระบวนกำร
ของส่วนรำชกำรที่มีกำรเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่ำนี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่ำในมุมมองของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลกำรดำเนินกำรโดยรวม ดังนั้นกำรใช้ตัววัดเหล่ำนี้ จึงเป็นกรอบที่
ทำให้กิจกรรมต่ำงๆ ดำเนินไปในทิศทำงเดียวกับอย่ำงต่อเนื่องโดยลดควำมจำเป็นที่จะต้องกำหนดวิิีปฏิบัติโดย
ละเอียด หรือลดกระบวนกำรจัดกำรที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่ำนี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในกำรสื่อสำร และ
เป็นวิิีกำรถ่ำยทอดควำมต้องกำรของผลกำรดำเนินกำรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงคงเส้นคงวำ ควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกันนี้ ทำให้มั่นใจว่ำส่วนรำชกำรมีควำมมุ่งหมำยที่แน่ชัดและเป็นที่รับรู้ทั่วทั้งองค์กำร ในขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนควำมคล่องตัว กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรกระจำยอำนำจในกำรตัดสินใจ
มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้ำประสงค์สอดคล้องไปในทำงเดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้ำงที่
บูรณำกำรกันระหว่ำงค่ำนิยมหลักและลักษณะสำคัญขององค์กำร เกณฑ์ แนวทำงกำรให้คะแนน กำรมุ่งเน้น
ผลลัพิ์ เหตุปัจจัยและผล และกำรเชื่อมโยงข้ำมกระบวนกำรระหว่ำงหัวข้อต่ำง ๆ ในเกณฑ์ ซึ่งควำมเชื่อมโยงนี้
จำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงต่อเนื่องตำมยุทิศำสตร์และเป้ำหมำยที่เปลี่ยนไปตำมเวลำ เมื่อใช้เกณฑ์นี้
ข้อมูลป้อนกลับระหว่ำงกระบวนกำรและผลลัพิ์ จะช่วยให้เกิดวงจรแห่งกำรลงมือพัฒนำ 4 ขั้นตอน คือ
1. กำรออกแบบและเลือกกระบวนกำร วิิีกำร และตัววัด ที่มีประสิทิิผล (แนวทำง-Approach)
2. กำรนำแนวทำงไปปฏิบัติอย่ำงคงเส้นคงวำ (กำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ-Deployment)
3. กำรติดตำมประเมินควำมก้ำวหน้ำ กำรเก็บและแบ่งปันควำมรู้ รวมทั้งกำรหำโอกำสในกำรสร้ำง
นวัตกรรม (กำรเรียนรู้-Learning)
4. กำรปรับแผนบนพื้นฐำนของสิ่งที่พบจำกกำรประเมินและผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร กำร
ทำให้ กระบวนกำรและกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ประสำนกลมกลืนกัน รวมทั้งกำรเลือกตัววัดของ
กระบวนกำรและผลลัพิ์ที่ดีกว่ำเดิม (บูรณำกำร - Integration)
4. เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์
เกณฑ์และแนวทำงกำรให้คะแนน ประกอบด้วยระบบกำรตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1)
ส่วนที่เป็นกระบวนกำร 2) ส่วนที่เป็นผลลัพิ์ กำรใช้เกณฑ์เพื่อประเมินตนเอง ช่วยให้ส่วนรำชกำรทรำบภำพ
คร่ำว ๆ ของจุดแข็งและโอกำสพัฒนำจำกกำรตอบคำถำมตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ 18 หัวข้อ ซึ่งเน้นที่ผลกำร
ดำเนินกำร ตำมระดับพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องของกระบวนกำรและผลกำรดำเนินกำร (ดูแนวทำงกำรให้
คะแนน)
ด้วยเหตุนี้กำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ PMQA จึงนำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจังใน
ทุกด้ำน เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำวิิีกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรตำมวิิีกำรอื่น ๆ
และสำมำรถปรับใช้ได้กับยุทิศำสตร์ ระบบกำรจัดกำร และส่วนรำชกำรที่หลำกหลำย
ใช้เกณฑ์เพื่อการประเมินองค์การ
จัดทำรำยละเอียดของลักษณะสำคัญขององค์กำรให้ครบถ้วนให้มำกที่สุด ในกำรตอบคำถำมใน
ลักษณะสำคัญอำจสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กำรรวมทั้งผู้บริหำรของส่วนรำชกำร คำตอบใน
ลักษณะสำคัญขององค์กำรนี้จะใช้เพื่อกำรประเมินกำรดำเนินกำรในหมวดต่ำง ๆ ต่อไป
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ใช้ข้อคำถำมในแต่ละหัวข้อเพื่อกำรประเมินตนเองของส่วนรำชกำร โดยอำศัยแนวทำงดังต่อไปนี้
1) กำหนดขอบข่ำยของกำรประเมินว่ำครอบคลุมทั้งส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรือพื้นที่ย่อย
2) ตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบรำยหมวดเพื่อทำหน้ำที่ในกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตอบข้อ
คำถำมในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งผลลัพิ์ที่เกี่ยวข้องในหมวด 7
3) ประเมินผลของข้อมูลที่รวบรวมได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำรประเมินในแนวทำงกำรให้คะแนนเพื่อ
ค้นหำช่องว่ำงของกำรดำเนินกำร และกำรเชื่อมโยงสู่ผลลัพิ์ (อำจใช้คณะกรรมกำรรับผิดชอบรำยหมวด หรือ
คณะกรรมกำรประเมินต่ำงหำกอีกชุดหนึ่งก็ได้ ) สรุปผลกำรประเมินและโอกำสในกำรปรับปรุงเพื่อให้ผู้บริหำร
ส่วนรำชกำรของหน่วยงำนที่ถูกประเมินรับทรำบ
4) ผู้บริหำรส่วนรำชกำรร่วมกับคณะกรรมกำรพิจำรณำนำผลกำรประเมินและโอกำสในกำรปรับปรุง
ไปจัดทำแผนเพื่อพัฒนำส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
ในกำรประเมินองค์กำร ส่วนรำชกำรอำจเริ่มต้นด้วยกำรใช้แนวทำงคำถำมในเนื้อหำของข้อกำหนด
โดยรวมในแต่ละหัวข้อก่อนเพื่อค้นหำว่ำยังมีเรื่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร ส่วนรำชกำรควรใช้กำรประเมินเพื่อ
เสริมสร้ำงจุดแข็งและใช้โอกำสในกำรปรับปรุงในกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับส่วนรำชกำร และเมื่อ
ส่วนรำชกำรพร้อมอำจยื่นขอรับกำรประเมินเพื่อขอรับรำงวัลจำก ก.พ.ร. หรือหน่วยงำนภำยนอกต่อไป
ค่านิยมและหลักการ
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ จัดทำขึ้นโดยอำศัยค่ำนิยมหลัก (Core Value) 11 ประกำร
ดังนี้
1. กำรนำองค์กำรอย่ำงมีวิสัยทัศน์
2. ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน
3. กำรเรียนรู้ขององค์กำรและของระดับบุคลำกร
4. กำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกรและเครือข่ำย
5. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
6. กำรมุ่งเน้นอนำคต
7. กำรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
8. กำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
10. กำรมุ่งเน้นที่ผลลัพิ์และกำรสร้ำงคุณค่ำ
11. มุมมองในเชิงระบบ
1. การนาองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรมีบทบำทสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กำรประสบควำมสำเร็จ โดยต้องให้
ควำมสำคัญกับเรื่อง ต่อไปนี้
1) กำรกำหนดทิศทำง ค่ำนิยมที่มีควำมชัดเจนและเป็นรูปิรรม โดยเน้นค่ำนิยมที่ให้
ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกำหนดควำมคำดหวังที่มุ่งเน้นให้เกิดควำมสมดุลของ
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรชี้นำกำรดำเนินกิจกรรมและกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำร
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2) กำรจัดทำยุทิศำสตร์ ระบบงำน และวิิีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุผลกำรดำเนินกำรที่เป็น
เลิศ กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สร้ำงควำมรู้และควำมสำมำรถ และทำให้มั่นใจว่ำส่วนรำชกำรมีควำมยั่งยืน
3) กำรกำหนดให้มีระบบกำรติดตำมและทบทวนผลกำรดำเนินกำร เพื่อนำผลดังกล่ำวมำใช้ใน
กำรปรับปรุงและพัฒนำส่วนรำชกำร
4) กำรส่งเสริมให้มีกำรกำกับดูแลที่ดี และกำรเสริมสร้ำงจริยิรรมภำยในให้มีควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ผู้บริหำรระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี โดยกำรมีพทติกรรมที่มี
จริยิรรม
5) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ จูงใจ และกระตุ้นให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรทำให้ส่วน
รำชกำรประสบควำมสำเร็จ มีกำรพัฒนำและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
6) กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน กำรสื่อสำร กำรสอนงำน กำรพัฒนำผู้นำในอนำคต กำรยก
ย่องชมเชยบุคลำกร และกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
กำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินว่ำส่วน
รำชกำรใดดำเนินกำรประสบควำมสำเร็จหรือไม่ ได้แก่ ประชำชนซึ่งเป็นทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นั่นเอง
ทั้งนี้องค์กำรที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรควรให้ควำมสำคัญกับเรื่อง ดังต่อไปนี้
• กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรในปัจจุบันและอนำคต คือ กำรเข้ำใจควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรในปัจจุบัน และกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่พึงมีในอนำคต
• กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรบริกำร สำมำรถดำเนินกำรได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำร
เข้ำถึงบริกำร คุณภำพของกำรให้บริกำร กำรลดข้อผิดพลำดในกำรให้บริกำร กำรลดข้อร้องเรียนจำก
ผู้รับบริกำร รวมทั้งควำมสัมพันิ์ระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้รับบริกำร ซึ่งช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมเชื่อมั่น
และควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำร ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรที่จะสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้รับบริกำรได้นั้น
จำเป็นต้องรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถคำดกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต และตระหนักถึงกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี รวมทั้งกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนนี้จึงไม่ใช่กำรให้ควำมสำคัญ
กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นกำรมุง่ เน้นประโยชน์สุขที่เกิดกับภำคประชำชนเป็นสำคัญ
3. การเรียนรู้ขององค์การและของระดับบุคลากร
กำรที่ส่วนรำชกำรจะบรรลุผลสำเร็จในกำรดำเนินกำรได้นั้น ต้องมีแนวทำงที่ปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดีใน
เรื่องกำรเรียนรู้ขององค์กำรและของแต่ละบุคคล กำรเรียนรู้ขององค์กำร รวมถึงกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องของ
แนวทำงที่มีอยู่และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่นำไปสู่เป้ำประสงค์และแนวทำงใหม่ ๆ กำรเรียนรู้ต้องถูกปลูกฝัง
ลงไปในแนวทำงที่ส่วนรำชกำรปฏิบัติกำร ซึ่งหมำยควำมว่ำ กำรเรียนรู้จะต้อง
1) เป็นปกติวิสัยของงำนประจำวัน
2) มีกำรปฏิบัติในระดับบุคคล หน่วยงำน และส่วนรำชกำร
3) ส่งผลต่อกำรแก้ปัญหำที่ต้นเหตุ
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4) มุ่งเน้นกำรสร้ำงและแบ่งปันควำมรู้ทั่วทั้งองค์กำร และ
5) เกิดขึ้นจำกโอกำสที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญและมีควำมหมำยแหล่งกำรเรียนรู้ใน
องค์กำร รวมถึงควำมคิดของบุคลำกร กำรวิจัยและพัฒนำ ข้อมูลจำกผู้รับบริกำร กำรแบ่งปันวิิีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ และกำรเทียบเคียง (Benchmarking)
ทั้งนี้ กำรเรียนรู้ขององค์กำรและบุคลำกรส่งผลดังนี้
• กำรเรียนรู้ขององค์กำรส่งผล ดังนี้
1) กำรเพิ่มคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรผ่ำนกำรบริกำรใหม่ ๆ หรือที่ปรับปรุงใหม่
2) กำรลดควำมผิดพลำด ควำมสูญเสีย และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
3) กำรปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองผู้รับบริกำรและกำรลดรอบเวลำ
4) กำรเพิ่มประสิทิิภำพและประสิทิิผลในกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมดของส่วนรำชกำร
5) กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรเพื่อให้บรรลุผลในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และกำรให้บริกำรต่อชุมชน
• กำรเรียนรู้ของบุคลำกรส่งผล ดังนี้
1) ทำให้บุคลำกรที่อยู่ในส่วนรำชกำรมีควำมพึงพอใจและมีทักษะหลำกหลำยมำกขึ้น
2) เกิดกำรเรียนรู้ข้ำมหน่วยงำน
3) สร้ำงสินทรัพย์ทำงควำมรู้ของส่วนรำชกำร
4) มีสภำพแวดล้อมที่สนับสนุนให้มีนวัตกรรม
ดังนั้น กำรเรียนรู้จึงไม่ควรมุ่งเพียงแต่กำรให้ได้ผลผลิตและบริกำรที่ดีขึ้น แต่ควรมุ่งถึงควำมสำมำรถใน
กำรตอบสนองผู้รับบริกำร กำรปรับตัว นวัตกรรมและมีประสิทิิภำพที่ดีขึ้นด้วย เพื่อทำให้ส่วนรำชกำรมีควำม
ยั่งยืน รวมทั้งทำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ
4. การให้ความสาคัญกับบุคลากรและเครือข่าย
กำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกร หมำยถึง กำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะทำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ มีกำร
พัฒนำ และมีควำมผำสุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิิีปฏิบัติงำนที่มีควำมยืดหยุ่นและมีผลกำรดำเนินกำรที่ดีที่ปรับให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนสถำนที่ทำงำนและชีวิตครอบครัว
ควำมท้ำทำยที่สำคัญในกำรให้ควำมสำคัญกับบุคลำกร มีดังนี้
1) กำรแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำรของส่วนรำชกำรที่มีต่อควำมสำเร็จของบุคลำกร
2) กำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มำกกว่ำกำรให้ค่ำตอบแทนตำมปกติ
3) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร
4) กำรแบ่งปันควำมรู้เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทิศำสตร์
5) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลำกรกล้ำคิดกล้ำทำและมีนวัตกรรม
6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมสนับสนุนเพื่อบุคลำกรที่หลำกหลำย
ส่วนรำชกำรต้องสร้ำงควำมร่วมมือทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์โดยรวม
ได้ดีขึ้น
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ควำมร่วมมือภำยในส่วนรำชกำร อำจรวมถึงควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรและหน่วยงำน ซึ่งอำจ
นำไปสู่กำรพัฒนำบุคลำกร กำรฝึกอบรมข้ำมหน่วยงำน หรือกำรปรับโครงสร้ำงงำน เช่น กำรพัฒนำทีมงำน
ควำมร่วมมือภำยในส่วนรำชกำร อำจเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันิ์ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อ
ปรับปรุงควำมยืดหยุ่น กำรตอบสนอง และกำรแบ่งปันควำมรู้
ควำมร่วมมือภำยนอกส่วนรำชกำร อำจเป็นกำรร่วมมือกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ควำมร่วมมือในรูปแบบเครือข่ำยเป็นควำมร่วมมือภำยนอกที่มีควำมสำคัญมำกขึ้น
เรื่อย ๆ
ควำมร่วมมือภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำรที่ดีจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อเป้ำประสงค์ระยะยำว ซึ่ง
เป็นพื้นฐำนสำคัญของกำรพัฒนำและปรับปรุงส่วนรำชกำร ดังนั้นส่วนรำชกำรควรคำนึงถึงควำมต้องกำรที่
สำคัญที่นำไปสู่ควำมสำเร็จร่วมกัน มีวิิีกำรสื่อสำรอย่ำงสม่ำเสมอ มีแนวทำงในกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ และ
วิิีกำรปรับให้เข้ำกับสภำวะที่เปลี่ยนแปลง ในบำงกรณีกำรให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรมร่วมกันอำจเป็นวิิีกำร
หนึ่งที่คุ้มค่ำสำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำย
5. ความสามารถในการปรับตัว
องค์กำรต้องมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในภำวะปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ และมีกำรแข่งขันในระดับโลก ซึ่งหมำยถึงส่วนรำชกำรต้องมีกำรตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีควำม
ยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเฉพำะรำย ใช้เวลำสั้นลงในกำรส่งมอบผลผลิตและ
บริกำรใหม่หรือที่ปรับปรุงใหม่ ขณะเดียวกันส่วนรำชกำรต้องตอบสนองผู้รับบริกำรให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมำก
ขึ้น กำรปรับปรุงที่สำคัญในกำรลดเวลำในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ทำให้ส่วนรำชกำรต้อง
ปรับปรุงระบบงำนใหม่ ๆ ลดควำมซับซ้อนของหน่วยงำนและกระบวนกำร หรือมีควำมสำมำรถในกำรส่งต่อ
งำนจำกกระบวนกำรหนึ่งไปสู่อีกกระบวนกำรหนึ่งอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรอบรมบุคลำกรในกำรทำงำนแบบทีม
ข้ำมสำยงำนและกำรมอบอำนำจในกำรตัดสินใจจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในบรรยำกำศกำรแข่งขันที่รุนแรง
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จที่สำคัญประกำรหนึ่งในกำรบรรลุควำมท้ำทำยเชิงแข่งขัน คือ รอบเวลำในกำร
ส่งมอบผลผลิตหรือกำรบริกำร หรือรอบเวลำกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่วนรำชกำรต้องบูรณำกำรกำรทำงำนแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่ำง ๆ เริ่มตั้งแต่กำร
ออกแบบระบบหรือกรอบแนวคิดไปจนถึงกำรนำไปปฏิบัติ
ผลกำรดำเนินกำรในด้ำนประสิทิิภำพมีควำมสำคัญมำกยิ่งขึ้น รอบเวลำกลำยเป็นตัววัดกระบวนกำรที่
สำคัญ กำรมุ่งเน้นเรื่องเวลำก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ ที่สำคัญด้วย กำรปรับปรุงในเรื่องเวลำจะผลักดันให้มีกำร
ปรับปรุงต่ำง ๆ ในเรื่องระบบงำน โครงสร้ำงองค์กำร คุณภำพ ต้นทุน และกำรใช้ทรัพยำกรไปพร้อม ๆ กัน
6. การมุ่งเน้นอนาคต
ในสภำพแวดล้อมปัจจุบัน ส่วนรำชกำรต้องมีควำมเข้ำใจปัจจัยต่ำง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวที่มี
ผลกระทบต่อกำรบรรลุพันิกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำร เพื่อให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องมีแนวคิดในกำร
มุ่งเน้นอนำคตอย่ำงจริงจัง และมีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงพันิะระยะยำวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่
ผู้รับบริกำร บุคลำกร ผู้ส่งมอบบริกำร สำิำรณชน เครือข่ำย และชุมชนของส่วนรำชกำร กำรวำงแผนงำนของ
ส่วนรำชกำรจึงควรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงปัจจัยต่ำง ๆ เช่น ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและควำมคำดหวังของ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี กำรเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ควำมคำดหวังของ
ชุมชนและสังคม ดังนั้น เป้ำประสงค์เชิงยุทิศำสตร์และกำรจัดสรรทรัพยำกร
จึงต้องรองรับปัจจัยดังกล่ำวด้วย กำรมุ่งเน้นอนำคต ครอบคลุมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ส่งมอบ
บริกำร กำรวำงแผนพัฒนำผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทิิผล กำรสร้ำงโอกำสเพื่อนวัตกรรม และกำรคำดกำรณ์
ล่วงหน้ำถึงควำมรับผิดชอบต่อสำิำรณะตลอดจนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
นวัตกรรม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มีควำมสำคัญต่อกำรปรับปรุงบริกำร กระบวนกำร และกำร
ปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร รวมทั้งกำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมควร
นำส่วนรำชกำรไปสู่มิติใหม่ในกำรดำเนินกำร นวัตกรรมไม่เพียงจำกัดอยู่ในขอบเขตของกำรวิจัยและพัฒนำ
เท่ำนั้น นวัตกรรมมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินกำรในทุกแง่มุมและทุกกระบวนกำร ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรจึง
ควรชี้นำและจัดกำรให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนิรรมกำรเรียนรู้ ส่วนรำชกำรควรบูรณำกำรนวัตกรรมไว้
ในกำรทำงำนประจำวันและใช้ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
นวัตกรรมเกิดจำกกำรสะสมควำมรู้ของส่วนรำชกำรและบุคลำกร ดังนั้น ควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่
และใช้ประโยชน์จำกควำมรู้เหล่ำนี้อย่ำงรวดเร็วจึงมีควำมสำคัญต่อกำรผลักดันนวัตกรรมของส่วนรำชกำร
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
กำรวัดและกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรมีควำมสำคัญต่อส่วนรำชกำร กำรวัดผลควรมำจำกควำม
จำเป็นและยุทิศำสตร์หลักของส่วนรำชกำร รวมทั้งควรให้ข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับ
กระบวนกำร ผลผลิต และผลลัพิ์ที่สำคัญ
กำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรต้องใช้ข้อมูลและสำรสนเทศหลำยประเภท ซึ่งควร
ครอบคลุมถึงผลกำรดำเนินกำรด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตและกำรบริกำร รวมทั้งกำร
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรปฏิบัติกำร กระบวนกำร และผลกำรดำเนินกำรเทียบกับคู่เทียบ รวมถึง
ผลกำรดำเนินกำรของผู้ส่งมอบ บุคลำกร ตลอดจน ิรรมำภิบำลและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ
กำรวิเครำะห์ หมำยถึง กำรสกัดสำระสำคัญของข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรประเมินผล
กำรตัดสินใจ และกำรปรับปรุง ในกำรวิเครำะห์ส่วนรำชกำรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้ม กำร
คำดกำรณ์ และควำมเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่งโดยปกติแล้วอำจไม่เห็นเด่นชัด กำรวิเครำะห์จะสนับสนุน
จุดมุ่งหมำยหลำย ๆ ประกำร เช่น กำรวำงแผน กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรโดยรวม กำรปรับปรุงกำร
ปฏิบัติกำร กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินกำรกับคู่เทียบ
ในกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรและกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนรำชกำรควรให้ควำมสำคัญกับ
กำรเลือกและใช้ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงปัจจัยต่ำง ๆ ที่นำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรในทุกด้ำน กลุ่มตัวชี้วัด
ที่เชื่อมโยงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรจะเป็นพื้นฐำนที่เด่นชัดใน
กำรทำให้กระบวนกำรทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับเป้ำประสงค์ขององค์กำร
กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกระบวนกำรติดตำม อำจทำให้เกิดกำรประเมินและเปลี่ยนตัววัดหรือดัชนี
ชี้วัดเพื่อให้สนับสนุนเป้ำประสงค์ของส่วนรำชกำรยิ่งขึ้น
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9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บริห ำรของส่ว นรำชกำรควรให้ควำมสำคัญต่อพทติกรรมที่มีจริยิรรม ควำมรับผิ ดชอบที่มีต่อ
สำิำรณะ และกำรพิจำรณำถึงควำมผำสุกของสังคมและประโยชน์สุขของสังคมด้วย ผู้บริหำรของส่วนรำชกำร
ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรมุ่งเน้นจริยิรรม และกำรคำนึงถึงควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสำิำรณะ
ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร และวงจรชีวิตของกำรบริกำร
นอกจำกนั้น ส่วนรำชกำรควรให้ควำมสำคัญต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรและกำรลดควำมสูญเสียตั้งแต่
ต้นทำง กำรวำงแผนจึงควรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงผลกระทบในเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรผลิต กำรส่งมอบ
และกำรบริกำร กำรวำงแผนที่มีประสิทิิผลจึงควรป้องกันมิให้เกิดปัญหำ แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว และจัดสำรสนเทศและกำรสนับสนุนเพื่อให้สำิำรณะมีควำมปลอดภัย มีควำมเชื่อมั่น และเกิดควำม
ตระหนักในเรื่องดังกล่ำวอยู่เสมอ
ส่วนรำชกำรไม่เพียงต้องปฏิบัติตำมหลักนิติิรรมเท่ำนั้น แต่ควรถือเอำข้อบังคับต่ำง ๆ และกฎหมำย
เป็นโอกำสเพื่อกำรปรับปรุง “ให้ดีกว่ำสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ตำมกฎระเบียบ” ส่วนรำชกำรควรตอกย้ำให้เกิด
กำรประพทติปฏิบัติอย่ำงมีจริยิรรมในกำรดำเนินกำรและกำรมีปฏิสัมพันิ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกรณี
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรควรกำหนดข้อปฏิบัติด้ำนจริยิรรมในมำตรฐำนระดับสูงและต้องมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติในทุกด้ำนอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรคำนึงถึงควำมผำสุกและประโยชน์สุขของสังคม หมำยถึง กำรเป็นผู้นำและกำรสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสภำพแวดล้อมภำยใต้ขอบข่ำยที่ส่วนรำชกำรสำมำรถครอบคลุมถึง (ภำยใต้ข้อจำกัดด้ำน
ทรัพยำกรของส่วนรำชกำร) กำรสนับสนุนและกำรเป็นผู้นำดังกล่ำว อำจรวมถึงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สุข
ภำวะและบริกำรอื่น ๆ ในชุมชน กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่ดีเลิศ กำรเป็นต้นแบบในประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อ
สังคม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร กำรลดปริมำณของเสีย กำรบริกำรชุมชนและกำรกุศล กำรปรับปรุงหลักปฏิบัติใน
ภำครำชกำรที่เป็นต้นแบบ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอำจร่วมกับส่วนรำชกำรอื่นและภำคเอกชนในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวด้วย
กำรจัดกำรควำมรับผิดชอบต่อสั งคม จำเป็นต้องใช้ตัว ชี้วัดที่เหมำะสมและควำมรับผิดชอบของ
ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรในกำรติดตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
กำรวัดผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร จำเป็นต้องมุ่งเน้นผลลัพิ์ที่สำคัญ ผลลัพิ์ดังกล่ำวควรใช้
เพื่อสร้ำงคุณค่ำและรักษำควำมสมดุลของคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้แก่ ผู้รับบริกำร บุคลำกร ผู้
กำหนดนโยบำย ผู้ส่งมอบ สำิำรณะ และชุมชน จำกกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเหล่ำนี้
ทำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ทั้งนี้ยุทิศำสตร์ของส่วนรำชกำรควรระบุควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่ำงชัดเจน
เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยซึ่งบำงครั้งอำจมีควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ยุทิศำสตร์ดังกล่ำว
จะช่วยทำให้มั่นใจว่ำแผนงำนและกำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และหลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กำรใช้ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรแบบนำ
และแบบตำม (Leading & Lagging) ร่วมกันอย่ำงสมดุลเป็นวิิีกำรที่มีประสิทิิผลในกำรสื่อลำดับควำมสำคัญ
ระยะสั้นและระยะยำวของส่วนรำชกำร กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรจริง และเป็นพื้นฐำนที่เด่นชัดในกำร
ปรับปรุงผลลัพิ์ต่ำง ๆ
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11. มุมมองในเชิงระบบ
เกณฑ์ คุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ ให้ มุ ม มองในเชิ ง ระบบในกำรบริ ห ำรส่ ว นรำชกำรและ
กระบวนกำรที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุผลลัพิ์ นั่นคือ ผลกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดและค่ำนิยม
หลักเป็นกรอบในกำรสร้ำงระบบและกำรบูรณำกำรกลไกของระบบเข้ำด้วยกัน อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรผลกำร
ดำเนินกำรโดยรวมให้ประสบควำมสำเร็จ ต้องอำศัยกำรสังเครำะห์ที่มองภำพรวมของส่วนรำชกำร มุ่งเน้น
วิสัยทัศน์พันิกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทิศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ให้มีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน
และกำรบูรณำกำรร่วมกัน
กำรสังเครำะห์ หมำยถึง กำรมองภำพรวมของส่วนรำชกำรโดยใช้คุณลักษณะที่สำคัญของส่วนรำชกำร
สมรรถนะหลัก วัตถุประสงค์เชิงยุทิศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรและระบบงำน กำรมุ่งไปในแนวทำงเดียวกัน
หมำยถึง กำรอำศัยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงข้อกำหนดต่ำง ๆ ดังระบุไว้ในเกณฑ์นี้ เพื่อให้แผนงำน กระบวนกำร
ตัววัด ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ ดำเนินไปอย่ำงคงเส้นคงวำ
กำรบูรณำกำร หมำยถึง กำรที่องค์ประกอบทุกภำคส่วนในระบบกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำรมี
กำรเชื่อมโยงปฏิสัมพันิ์กันอย่ำงสมบูรณ์และให้ผลลัพิ์ตำมที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นกำรต่อยอดจำกกำรมุ่งไปในแนวทำง
เดียวกัน
มุมมองเชิงระบบ จึงหมำยถึง กำรบริหำรส่วนรำชกำรและองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อให้มีเกิดควำมยั่งยืน
กับส่วนรำชกำรและสภำพแวดล้อมโดยรวมของประเทศ
กล่ำวโดยสรุป แนวคิดหลักของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ คือ ต้องกำรที่จะเห็น
หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ่งเน้ นให้กำรนำส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีวิสัยทัศน์ มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมสำคัญกับประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบกำร
บริหำรจัดกำรให้มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้บุคลำกรและเครือข่ำยมี
กำรพัฒนำตนเอง มีควำมคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม ตัดสินใจโดยอำศัยข้อมูล
สำรสนเทศอย่ำงแท้จริง และทำงำนโดยมุ่งเน้นผลลัพิ์เป็นสำคัญ
ควำมสัมพันิ์ของระบบกำรดำเนินกำรที่มุ่งเน้นผลลัพิ์ ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง 6 หมวด อยู่ที่
ส่วนกลำงของภำพซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพิ์กำรดำเนินกำรในหมวด 7

ภาพที่ 1 เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 7 หมวด ที่มีควำมเชื่อมโยงในเชิงระบบ
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ลูกศรแนวนอนตรงกลางของภาพแสดงควำมควำมเชื่อมโยงที่สำคัญอย่ำงยิ่งระหว่ำง “กลุ่มกำรนำ
องค์กำร” (หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพิ์” (หมวด 5 6 และ 7) และควำมสัมพันิ์โดยตรงระหว่ำง
กลุ่มทั้งสอง
ความสัมพันธ์ของกลุ่มต่าง ๆ สำมำรถแบ่งตำมลักษณะกำรปฏิบัติกำรเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
(1) ลักษณะสาคัญขององค์การ บ่งบอกถึงบริบทและอิิบำยวิิีกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร
สภำพแวดล้อมกำรดำเนินกำร ควำมสัมพันิ์ที่สำคัญในกำรปฏิบัติกำรและควำมท้ำทำยเชิงกลยุทิ์ ซึ่งเป็น
แนวทำงที่ครอบคลุมระบบกำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำรโดยรวม ลูกศรทิศทำงเดียวจำกหมวดกำรนำองค์กำรไป
ยังลักษณะสำคัญขององค์กำร แสดงว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสำคัญของลักษณะสำคัญขององค์กำรต้องเกิดจาก
หมวดการนาองค์การ
(2) กลุ่มการนาองค์การ (การนาองค์การ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เน้นให้เห็นควำมสำคัญว่ำกำรนำองค์กำรต้องมุ่งเน้นที่ยุทิศำสตร์ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหำรของส่วนรำชกำรต้องกำหนดทิศทำงของส่วนรำชกำรและสร้ำงควำมยั่งยืน จำกภำพที่
2 จะเห็นว่ำทั้ง 3 หมวดนี้ มีลูกศร 2 ข้ำง ซึ่งแสดงว่ำ ทั้ง 3 หมวดนี้ ต้องมีกำรปฏิสัมพันิ์เชื่อมโยงกันอยู่
ตลอดเวลำ
(3) กลุ่มผลลัพธ์ (การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ และผลลัพธ์การดาเนินการ)
ประกอบด้วยกระบวนกำรที่มุ่งเน้นบุคลำกร กระบวนกำรปฏิบัติกำรที่สำคัญ และผลลัพิ์กำรดำเนินกำร
(4) พื้นฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้) มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรทำ
ให้ส่ วนรำชกำรมีกำรจัดกำรที่มีประสิทิิผลและมีกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรและควำมสำมำร ถในกำร
แข่งขันโดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริงและใช้ควำมรู้เป็นแรงผลักดัน จำกภำพที่ 2 จะเห็นว่ำมีลูกศร 2 ข้ำงเชื่อมโยง
กับหมวด 1 กำรนำองค์กำร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรของส่วนรำชกำรจำเป็นต้องมีข้อมูลจริง เพื่อใช้ในกำร
ตัดสินใจ ส่วนลูกศร 2 ข้ำงที่เชื่อมโยงกับหมวด 7 ผลลัพิ์กำรดำเนินกำร แสดงให้เห็นว่ำต้องมีกำรวัด กำร
วิเครำะห์ เพื่อให้สำมำรถรำยงำนผลลัพิ์กำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร นอกจำกนี้ ยังมีลูกศรใหญ่ที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงหมวด 4 กับหมวดอื่น ๆ ทุกหมวด แสดงให้เห็นว่ำในกำรบริหำรจัดกำรนั้น ต้องมีกำรใช้ข้อมูลและ
สำรสนเทศอยู่ตลอดเวลำ

