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พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ ์พนัธุมโพธิ 

รอง ปช.ทร. และ 

หวัหนา้เจา้หนา้ที่คณะท างานฯ ระดบั ทร. 



วตัถุประสงคข์องการประชุมช้ีแจง 

  ประชุมช้ีแจงคณะท างาน PMQA ของ นขต.ทร.และหน่วย

เฉพาะกิจ ทร. (เวน้ ศปก.ทร.) ใหร้บัทราบ 

  ความเป็นมา และหลกัการของเกณฑ ์PMQA 

  การปฏิบตัขิอง ทร. และ นขต.ทร.ท่ีผ่านมา 

  แนวทางการด าเนินการของ นขต.ทร.และหน่วย

เฉพาะกิจ ทร.ในปีงบประมาณ 2558 

  นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ช้ีแจงปัญหา อปุสรรค 

ขอ้ขดัขอ้ง ในปีงบประมาณ 2557 



ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

  อธิบายภาพรวมในปัจจบุนัขององคก์ร  
  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตังิาน  

  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน กบัผูร้บับรกิาร ส่วนราชการอื่น  

     และ ประชาชน 

  ความทา้ทายที่ส  าคญั  

  ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 



ค าถาม ขอ้ 1.  - พนัธกิจหรือหนา้ท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการ คืออะไร 

  - มีแนวทางหรือวิธีการอยา่งไรในการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ภารกิจตาม อฉก.ของหน่วย 

 

 

 

 

พนัธกิจ 1 

 

 

 

บริการ 1.1 

 

 

 

บริการ 1.2 

 

 

 

พนัธกิจ 2 

 

 

 

บริการ 2.1 

 

 

 

บริการ 2.2 

 

 

 

บริการ 2.3 

 

 

 

พนัธกิจ 3 

 

 

 

บริการ 3.1 

 

 

 

บริการ 3.2 

 

 

 

พนัธกิจ 4 

 

 

 

บริการ 4.1 

 

 

 



การจ  าแนกผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 



การจ  าแนกผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

Supplier Inputs Process Outputs Customers 

1. หน่วยตน้

สงักดั 

1. ค าสัง่ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบตั ิ

1. ประชุมวางแผนร่วม 

2. จดัเตรียมก าลงัใหมี้

ความพรอ้ม 

3. ส่งมอบก าลงัใหก้บั 

รอ. 

4. จดัส่วนสนับสนุน

ตา่งๆ 

บริการที่ 1.1 การ

ถวายความ

ปลอดภยัสถาบนัฯ 

กรมราชองครกัษ ์

บริการที่ 1.2 

บริการที่ 1.3 



ค าถาม ขอ้ 2.  วิสยัทศันข์องส่วนราชการ คืออะไร 

  เป้าประสงคข์องส่วนราชการ คืออะไร 

  วฒันธรรมของส่วนราชการ คืออะไร 

  ค่านิยมของส่วนราชการ คืออะไร 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

วิสยัทศัน ์

เป้าประสงค ์

วฒันธรรม 

ค่านิยม 



ค าถาม ขอ้ 3.  ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรของส่วนราชการ เป็นอยา่งไร เช่น 

ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน ต  าแหน่ง ขอ้ก าหนดพิเศษในการปฏิบตังิาน เป็นตน้ 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

การจ  าแนกบุคลากรของหน่วย  

1. ตามชั้นยศ 

2. ตามหน่วยข้ึนตรงท่ีสงักดั  

3. ตามเพศชาย/หญิง 

4. ตามพรรคเหล่า 

5. ตามต าแหน่ง 

6. ตามขอ้ก าหนดพิเศษในการปฏิบตังิาน 

ฯลฯ 

สดัส่วน ระดบัการศึกษา  อายุ  ฯลฯ  

(หมายเหตวุ่า เป็นขอ้มูล ณ ..... วนัท่ีท าการประเมินฯ ....)   

 

 

 

 



ค าถาม ขอ้ 4. ส่วนราชการมีเทคโนโลย ีอุปกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวก      

                   ท่ีส  าคญัอะไรบา้ง ในการใหบ้ริการและการปฏิบตังิาน 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

เทคโนโลย ี 

อุปกรณ ์

สิ่งอ  านวยความ

สะดวก 

สะทอ้นใหเ้ห็นส่ิงท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ ในมุมมองตา่งๆ เช่น การใชง้านได/้ใชง้าน

ไม่ได ้ความพอเพียง/ไม่พอเพียงในการใชง้าน อายุการใชง้าน ฯลฯ 

 

 

 

 



ค าถาม ขอ้ 5. ส่วนราชการด าเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่

ส าคญัอะไรบา้ง 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

เน้ือหา 

สาระส าคญั 

หน่วยงานท่ีรกัษาการ

ระเบียบ 

1. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที่ออกโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่เป็นการบงัคบั

กบัหน่วยสถานศึกษาทัว่ไป  

2. ระบุเฉพาะบริการหลกัท่ีส  าคญัของหน่วย 



ค าถาม ขอ้ 6. โครงสรา้งองคก์ร และวิธีการจดัการท่ีแสดงถึงการก ากบัดแูลตนเอง

ท่ีดีเป็นเช่นใด  

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

1. แสดงผงัโครงสรา้งการจดัองคก์ร 

2. แสดงวิธีการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของหน่วย เช่น การควบคุมภายใน การ

ปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดีของ ทร. เป็นตน้ 



ค าถาม ขอ้ 7.  - ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการใหบ้ริการหรือส่งมอบงานตอ่

กนัมีหน่วยงานใดบา้ง และมีบทบาทอยา่งไรในการปฏิบตังิานร่วมกนั  

  - ขอ้ก าหนดในการปฏิบตังิานร่วมกนัมีอะไรบา้ง 

  - มีแนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างกนัอยา่งไร 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

บทบาทหนา้ท่ีใน

การปฏิบตัริ่วมกนั 

ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั

ในการปฏิบตังิาน

ร่วมกนั 

แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกนั 

1. แสดงรายละเอียดจ าแนกเป็นรายบริการ หน่ึงตอ่หน่ึง 



ค าถาม ขอ้ 8.  – กลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหลกัของส่วนราชการมี

อะไรบา้ง 

  - กลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเหล่านั้นมีความ

ตอ้งการและความคาดหวงัท่ีส  าคญัอะไรบา้ง 

  - แนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างกนัคืออะไร 

   

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

1. จ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

2. จ  าแนกความตอ้งการและความคาดหวงัฯ 

3. จ  าแนกแนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างกนั  

เป็นรายพนัธกิจ และรายบริการ หน่ึงตอ่หน่ึง 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

บริการท่ีให ้ กลุ่มผูร้บับริการ ความตอ้งการและ

ความคาดหวงั 

แนวทางหรือวิธีการ

สื่อสารระหว่างกนั 

บริการท่ี 1.1 1. ……… 1. ………… 1. …… 

2. ……… 2. ……….. 

บริการท่ีให ้ กลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

ความตอ้งการและ

ความคาดหวงั 

แนวทางหรือวิธีการ

สื่อสารระหว่างกนั 

บริการท่ี 1.1 1. ……… 1. ………… 1. …… 

2. ……… 2. ……….. 



ค าถาม ขอ้ 9.  - สภาพการแข่งขนัของส่วนราชการ เป็นเช่นใด 

  - ประเภทการแข่งขนั และจ  านวนคู่แข่งขนัแตล่ะประเภท เป็น

เช่นใด 

  - ประเด็นการแข่งขนัคืออะไร ผลการด าเนินการปัจจุบนัใน

ประเด็นดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง เป็นเช่นใด 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

1. ประเด็นการแข่งขนั 

2. คู่เปรียบเทียบ ท่ีมีผลการด าเนินการดีกว่าเรา 

3. ผลการด าเนินการปัจจุบนัในประเด็นดงักล่าว เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง/ 

คู่เปรียบเทียบ 



ค าถาม ขอ้ 10. - ปัจจยัท่ีท าใหส้่วนราชการประสบความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบ

กบัคู่แข่งขนั คืออะไร 

  - ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมีผลตอ่สภาพการแข่งขนั

ของส่วนราชการ คืออะไร 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

คู่เปรียบเทียบ ประเด็นการ

เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการฯ ปัจจยัท่ีท าให้

ประสบความส าเร็จ 

1. ………….. 1. ……………… -หน่วยของเรา  1. ………….. 

- คู่เปรียบเทียบ 2. …………. 



ค าถาม ขอ้ 10. - ปัจจยัท่ีท าใหส้่วนราชการประสบความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบ

กบัคู่แข่งขนั คืออะไร 

  - ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมีผลตอ่สภาพการแข่งขนั

ของส่วนราชการ คืออะไร 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ปัจจยั สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลตอ่สภาพการแข่งขนั 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 



ค าถาม ขอ้ 11. ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเชิงแข่งขนั มีแหล่งขอ้มูลอยูท่ี่ใด 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ค าถาม ขอ้ 12. ขอ้จ  ากดัในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเชิง

แข่งขนั มีอะไรบา้ง (ถา้มี) 

 

 

 
คู่เปรียบเทียบ แหล่งขอ้มูล ขอ้จ  ากดัในการไดม้าซ่ึง

ขอ้มูลฯ 

1. ………….. 1. ระบบ RTN ERP 

ของ ทร.ปิดยอด ณ 

30 ก.ย.57 

1. ขอ้มูลไม่เปิดเผยทัว่ไป 

แตห่ากตอ้งการฯ สามารถ

ใหข้อ้มูลได ้



ค าถาม ขอ้ 13. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ คืออะไร 

  - ความทา้ทายตามพนัธกิจ 

  - ความทา้ทายดา้นปฏิบตักิาร 

  - ความทา้ทายดา้นทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ความทา้ทายเชิง

ยุทธศาสตร ์

สิ่งทา้ทาย 

ดา้นพนัธกิจ 

ดา้นปฏิบตักิาร 

ดา้นทรพัยากรบุคคล 



ค าถาม ขอ้ 14. แนวทางหรือวิธีการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ

เพ่ือใหเ้กิดผลการด าเนินการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง มีอะไรบา้ง 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 



ค าถาม ขอ้ 15. ภายในส่วนราชการมีแนวทางในการเรียนรูข้องส่วนราชการ และมี

การแลกเปลี่ยนความรูอ้ยา่งไร 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

แนวทางการเรียนรูข้ององคก์ร 

• หลกัสูตรเพ่ือพฒันาก าลงัพลตามชั้นยศ สาขาอาชีพ 

• การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

• การแลกเปลี่ยนความรู ้ โดย การจดัประชุม และสมัมนา การเผยแพร่

ความรูท้ั้งจากส่วนราชการและบุคคล ผ่านทางส่ือตา่ง ๆ น าความรูบ้างส่วน

จากภายนอกมาแลกเปล่ียนในองคก์ร 

• อ่ืนๆ ระบุ ..................................................................................... 

 



หมวด 1 การน าองคก์ร 
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หมวด 1 การน าองคก์ร 

      ประเมินว่าผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนินการอยา่งไรในเรือ่ง .... 
  การก าหนดวิสยัทศัน ์ เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว  ค่านิยม 

และ ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ  

  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

  การกระจายอ านาจการตดัสินใจ  การสรา้งนวตักรรม และ การ

เรยีนรูใ้นองคก์ร  

  การตรวจประเมินว่าองคก์รมีการก ากบัดแูลตนเองที่ดี และ

ด าเนินการเก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและชุนชน 



หมวด 1 การน าองคก์ร 

ก. การก าหนด     
ทศิทาง              

ของสว่นราชการ 

1.1 การน าองคก์ร 1.2 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

ค. การทบทวน  ผล
การด าเนนิการของ

สว่นราชการ 

ข. การก ากับ        

ดแูลตนเองทีด่ ี

ก. ความ 
รับผดิชอบ 
ตอ่สงัคม 

ข. การด าเนนิการ
อยา่งม ี
จรยิธรรม 

ค. การใหก้าร
สนับสนุนตอ่        
ชมุชนทีส่ าคัญ 

(1)1 ทศิทาง 

1.1 วสิยัทศัน ์ 

1.2 เป้าประสงคร์ะยะสัน้/

ยาว  

1.3 คา่นยิม  

1.4  ผลด าเนนิงานที ่

คาดหวงั 

 

(1) 3 การสือ่สารทศิทาง

องคก์ร 
 

(2)2 นโยบาย 
 

 2.1 กระจายอ านาจ 

  

2.2 นวตักรรม 

 2.3 ความคลอ่งตวั 
 

 2.4 การเรยีนรูข้ององคก์ร 

  

2.5 การเรยีนรูข้องบคุคล 

 2.6 การท าถกูกฏหมาย 

 2.7 ท าตามหลกัจรยิธรรม 

(3)3 การก ากบัดแูล

ตนเองทีด่ ี

 

3.1 ดา้นการปฏบิตังิาน 

3.2 ดา้นการเงนิป้องกนั

ทจุรติ 

3.3 ดา้นปกป้อง

ประโยชนป์ระเทศและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี 

(4)4 การทบทวนผล

ด าเนนิการ 

4.1  การทบทวนผล

ด าเนนิการ 

4.2 การน าผลประเมนิ

ไปเพือ่ดกูารบรรลุ

เป้าหมาย และ เพือ่

ประเมนิการตอบสนอง

การเปลีย่นแปลง 

(5)5 what 

ตวัชีว้ดัส าคญั 

5.1ตวัชีว้ดั 

5.2ผลการทบทวนที่

ผา่นมา 

(6) การใชผ้ลการ

ทบทวนเพือ่จัดล าดบั

ความส าคญัและเพือ่

การปรับปรุงทัว่ทัง้

องคก์ร 

(7)7 การประเมนิผล

งานผูบ้รหิาร  

7.1 ประเมนิผูบ้รหิาร 3

ระดบัชัน้บงัคบับญัชา 

7.2 การน าผลประเมนิ

ไปปรับระบบการน า

องคก์ร 

(8)8 การด าเนนิการตอ่

งานทีม่ผีลกระทบทางลบ 

ตอ่สงัคม (เกดิเหตกุารณ์

แลว้) 

(9)9 what 

การจัดการผลกระทบ 

9.1กระบวนการ 

9.2เป้าประสงค ์

9.3ตวัชีว้ดั 

9.4(คา่)เป้าหมายในการ

จัดการผลกระทบ 

(10)10 การจัดการ

ผลกระทบทางลบ  

10.1 การคาดการณ์

ผลกระทบทางลบ 

(ประเมนิ) 

10.2 การเตรยีมการเชงิ

รุกตอ่ผลกระทบ 

(ป้องกนั) 

(11)11 การก าหนดวธิี

ปฏบิตัใิหท้ าอยา่งมี

จรยิธรรม 

(ปฏบิตัติอ่คนภายนอก) 

(12)12  การ

สนับสนุนชมุชนที่

ส าคญั 

• การเลอืกชมุชน 

• การเลอืกกจิกรรม

สนับสนุนชมุชน 

• การมสีว่นร่วมของ

บคุลากร 

LD 1 

LD 1 

LD 2 

LD 5,6 

LD 3 

LD 6 

LD 4 

LD 7 



หมวด  1 

ก าหนดทศิทาง
องคก์ร 

สือ่สาร สรา้ง
ความเขา้ใจ 

วสิยัทัศน ์

เป้าประสงค ์

คา่นยิม 

ผลการด าเนนิการ
ทีค่าดหวงั 

Stakeholder  

โดยยดึ 

หลักโปรง่ใส 

2 ways 
แตล่ะกลุม่  
OP 3,8 

สรา้งบรรยากาศ 

เป็นตวัอยา่งทีด่ ี
(role model) 

ทบทวนผลการ
ด าเนนิการ 

ตัวชีว้ดั (5) 
(หมวด 4.1) 

ประเมนิความส าเร็จการบรรลเุป้าประสงค ์

หมวด 2  

ประเมนิความสามารถ 

การตอบสนองการเปลีย่นแปลง 
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ปรบัปรงุท ัว่ท ัง้
องคก์ร 

ผา่นกลไกการก ากับดแูลตนเองทีด่ ี
(OP 6) 

การน าองคก์ร 

LD 1 

LD 1 

LD 2 LD 3 

LD 4 

LD 4 

LD 4 

LD 3 

ท างานอยา่งมี

จรยิธรรม 
LD 5,6 

LD 6 

•  นโยบายก ากับดแูล

องคก์ารทีด่ ี

• สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ 

• ตดิตามผล 

การท างานมผีลกระทบ 

ตอ่สงัคม 

• เชงิรบั- แกไ้ข  

   • เชงิรกุ 
     คาดการณ์ 

     ป้องกัน 

LD 7 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 



LD1  

     ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดทิศทางการท างานท่ีชดัเจน 

ครอบคลมุในเร่ืองวิสยัทศัน ์ค่านิยม เป้าประสงคห์รือผลการด าเนินการท่ีคาดหวงั

ขององคก์าร โดยมุ่งเนน้ผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย รวมทั้งมีการส่ือสาร

เพ่ือถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวสู่บุคลากร เพ่ือใหเ้กิดการรบัรู ้ความเขา้ใจ และการ

น าไปปฏิบตัิของบุคลากร อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินการบรรลผุลตามเป้าประสงค์

ท่ีตั้งไว ้

 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีแนวทาง หรือแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ ใน

การก าหนดทิศทางองคก์ร 4 ประเด็น คือ วิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์ค่านิยม ผลการ

ด าเนินการท่ีคาดหวงั 

     - หน่วยตอ้งมีการสื่อสารวิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์ค่านิยม ผลการ

ด าเนินการท่ีคาดหวงั ผ่านทางช่องทางตา่งๆ เช่น Website ของหน่วย แผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบตัริาชการประจ  าปี แผ่นประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ ไปสู่บุคคลากร

ทุกระดบั 

Deployment   

 - หน่วยตอ้งมีการส ารวจการรบัรู ้และการเขา้ใจเก่ียวกบัทิศทางของ

องคก์ารฯ และมีรายงานสรุปผลการส ารวจฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD1 



Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวนแนวทางการการก าหนดทิศทางองคก์ร ทั้ง 4 

ประเด็น และทบทวนวิธีการสื่อสารทิศทางขององคก์าร ของหน่วย 

 - หน่วยตอ้งมีการปรบัปรุงการก าหนดทิศทางองค ์ 

 - หน่วยตอ้งมีการปรบัปรุงแนวทางหรือวิธีการในการส่ือสารทิศทางของ

องคก์าร  

 - แสดงการเปรียบเทียบวิธีการเดิม กบัวิธีการใหม่ 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD1 



LD2 

 ผูบ้ริหารส่วนราชการมีการเพ่ิมอ านาจในการตดัสินใจ(Empowerment)  

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีระดบัตา่งๆ ภายในองคก์าร โดยมีการมอบอ านาจใหก้บัผูด้  ารง

ต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกนั หรือในส่วนราชการอ่ืนๆ 

 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีค าสัง่มอบอ านาจของหน่วย (ค าสัง่ท่ีออกมานานแลว้แตย่งั

ใชอ้ยูปั่จจุบนัก็ได)้ 

Deployment   

 - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการใชอ้  านาจของผูไ้ดร้บัมอบอ านาจแตล่ะ

ท่าน ในแตล่ะหว้งระยะเวลา รายเดือน/รายไตรมาส 

Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการสรุปผลการใชอ้  านาจของแตล่ะท่านทั้งหมดประจ  าปี 

และมีการน าขอ้มูลฯ มาปรบัปรุงค าสัง่การมอบอ านาจเดิม 

 - แสดงการเปรียบเทียบการมอบอ านาจเดิม กบัการมอบอ านาจใหม่  

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD2 



LD3 

 บริหารของส่วนราชการส่งเสริมใหมี้กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู ้

เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการและสรา้งความผกูพนั ร่วมมือภายในองคก์าร รวมถึงการ

สรา้งแรงจูงใจเพ่ือใหบุ้คลากรสามารถปฏิบตังิานไดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD3 

Approach   

 - หน่วยตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารของหน่วย ระดบั

รอง หน.หน่วย ข้ึนไป ส่งเสริมใหมี้การเรียนรูข้องก าลงัพลภายในหน่วย เช่น การ

ร่วมประชุมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ร่วมใหข้อ้คิดเห็นในการจดัส่งก าลงัพลไป

ศึกษา/ฝึกอบรมประจ าปี หรือร่วมกิจกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ประจ  าปี  

Deployment   

 - เช่นเดียวกบั Approach เนน้ตวัอยา่งการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ระดบั 

รอง หน.หน่วย ข้ึนไป 

Learning   

 - ตรวจสอบการเอกสารหลกัฐาน การสรุปผลการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

ของหน่วย และการเสนอแนะขอ้ปรบัปรุงในการจดักิจกรรมครั้งตอ่ไป 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 



LD4 

 ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส  าคญั และก าหนดใหมี้ระบบ

การตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ ส าหรบัใชใ้นการทบทวนผลการ

ปฏิบตังิานและน าผลการทบทวนดงักล่าวมาจดัล าดบัความส าคญั เพ่ือน าไปใชใ้น

การปรบัปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการใหดี้ข้ึน 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งแสดงแนวทาง/วิธีการ หรือแผนภาพ (Flow Chart) ในการ

ก าหนดตวัช้ีวดัส  าคญั  

 - หน่วยตอ้งมีแผนในการประเมินผลของตวัช้ีวดัส  าคญั ท่ีประกอบดว้ย 

แนวทางประเมินผล กรอบระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ และตวัช้ีวดัส  าคญั 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ีส  าคญั ท่ี

ผูบ้ริหารใชต้ดิตาม  

 - หน่วยตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัของตวัช้ีวดัส  าคญั ตามผลการ

รายงานผลการด าเนินการ เพ่ือปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหดี้ข้ึนกว่าเดิม 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD4 



Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวน และปรบัปรุง แนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดั

ส าคญั 

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวนและปรบัปรุง แผนการประเมินฯ เพ่ือใหผ้ลการ

ด าเนินการดีข้ึน 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD4 



LD5 

          ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี 

(Organizational Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงาน

ของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีการถ่ายทอดนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีของหน่วย ท่ี

สมัพนัธก์บันโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดีของ ทร. 

 - หน่วยตอ้งมีการสื่อสารนโยบายการก ากบัดแูลองคก์รที่ดีของหน่วย ผ่าน

ช่องทางตา่งๆ 

 - หน่วยตอ้งมีการน ากิจกรรมของหน่วยท่ีก าหนดข้ึน ไปสู่การปฏิบตั ิ และ 

มีผูร้บัผิดชอบ 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ดา้น 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD5 



Learning   

 - ตรวจสอบการเอกสารหลกัฐานว่า หน่วยมีขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง

กิจกรรมของหน่วยท่ีตอบสนองตอ่นโยบาย OG เม่ือส้ินปีงบประมาณ หรือไม่ 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD5 



LD6 

 ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงท่ีดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจดัวางระบบควบคมุภายในของหน่วย ตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ทร.ก าหนด (10 ดา้น) ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการควบคมุภายใน ใหก้บัหน่วยรบัผิดชอบ 

(จร.ทร. และ สตน.ทร.) ตามวงรอบท่ีก าหนด (ทุก 6 เดือน)  

Learning   

 - หน่วยมีการประเมินความเสี่ยงของการควบคมุภายใน ของหน่วยตาม

แบบฟอรม์การรายงานผลการควบคมุภายใน  

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD6 



LD7 

 ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดใหมี้วิธีการหรือมาตรการในการจดัการ

ผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนตอ่สงัคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนินการของส่วน

ราชการ รวมทั้งตอ้งน าวิธีการหรือมาตรการท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบตั ิ

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีมาตรการ/วิธีการในการจดัการผลกระทบทางลบที่เกิด

ข้ึนกบัสงัคม อาจจดัท าเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการปฏิบตัใินการจดัการผลกระทบทางลบท่ี

เกิดข้ึนกบัสงัคม ตามมาตรการ/วิธีการฯ ท่ีก าหนดไว ้

Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวนวิธีการในการจดัการผลกระทบลบ เพ่ือปรบัปรุง

แนวทาง/มาตรการ/วิธีการด าเนินการ ใหดี้ข้ึนกว่าเดิม 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD7 



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

      ตรวจประเมินวิธีการในการ ... 

  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์

หลกั  และแผนปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ  

  การถ่ายทอดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธห์ลกั รวมทั้ง

แผนปฏิบตัริาชการที่จดัท าไว ้เพื่อน าไปปฏิบตัแิละวดัผลความกา้วหนา้ 

 



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

ก. การจัดท า 
ยทุธศาสตร์ 

2.1 การจัดท ายทุธศาสตร ์ 2.2 การถา่ยทอดกลยทุธห์ลักเพือ่น าไปปฏบิัต ิ

ข. เป้าประสงค ์       
เชงิยทุธศาสตร์ 

ก. การถา่ยทอด               
แผนปฏบิัตกิาร       ไปสูก่าร

ปฏบิัต ิ 

ข. การคาดการณ์             ผล

การด าเนนิการ 

(13)1 การวางแผนยทุธศาสตร ์ 
1.1 แผน 4 ปี 
1.2 แผน 1 ปี  
 
• ขัน้ตอนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
• กรอบเวลาและเหตผุล 
• กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
เวลา 
 

 
(14)2 การน าปัจจัยมา
ประกอบการวางแผนยทุธศาสตร ์
2.1 ปัจจัยภายใน 
2.2 ปัจจัยภายนอก 
 
• ปัจจัยตา่งๆ 
• การรวบรวม 
• การวเิคราะห ์

(15)3 what 
ประเด็นยทุธศาสตร ์
3.1ยทุธศาสตรเ์ป้าประสงคก์ลยุทธ ์
3.2เป้าหมายและระยะเวลา 
3.3ล าดบัความส าคัญของ
เป้าประสงค ์
 
 
(16)4 การก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตรเ์ป้าประสงคก์ลยทุธ ์
4.1 แผน 4 ปี 
4.2 แผน 1 ปี 
 
• ดคูวามทา้ทาย 
• ดคูวามตอ้งการของผูม้สีว่นได ้
  สว่นเสยี  
• ดคูวามสมดลุของโอกาสระยะสัน้
ระยะยาว 

(17)5 การน าแผนสูก่ารปฏบิตั ิ
5.1 วธิกีารถา่ยทอด 
 
 
5.2 การจัดสรรทรัพยากร 
5.3 การท าใหผ้ลมคีวามยั่งยนื 
 
(18)6 แผนปฏบิตักิาร 
6.1 what 
แผนปฏบิตักิารทีส่ าคญั 
6.2 แผนการตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง (บรหิารความเสีย่ง : 
RM) 
• จากการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 
 
• จากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 
 
(19)7  what 
แผนหลกัดา้นทรัพยากรบคุคล 
7.1 4ปี 
7.2 1ปี 
 
(20)8 ระบบการวดัผลส าเร็จ 
8.1 what 
ตวัชีว้ดัตดิตามแผนปฏบิตักิาร 
8.2การท าระบบการวดัผลส าเร็จ
ของแผนปฏบิตักิาร 
เพือ่มุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั 

(21)9  what 
เป้าหมาย 
9.1เป้าหมายของตวัชีว้ดั 
9.2เป้าหมายเปรยีบเทยีบ 

SP 1 

SP 2 
SP 2 

SP 1 

SP 4 

SP 7 

SP 3 

SP 5 

การปรับปรุงกระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร ์

• น าผลการทบทวนการด าเนนิงาน 

• ผลจากการประเมนิ 
SP 6 



ทศิทางองคก์ร ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

วางแผน
ยทุธศาสตร ์

ปัจจัย (9 ตัว) 
 

ภายนอก 

ภายใน 

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์
เชงิยทุธศาสตร/์กลยทุธห์ลกั 

ถา่ยทอดแผน
ยทุธศาสตร ์(Strategy 

Map) 

สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ 

แผนปฏบิตักิาร 

การบรหิารความ
เสีย่ง 

ตัวชีว้ดั 
ใชต้ดิตาม 

เป้าหมาย 

การคาดการณ์  

- ผลปีทีผ่า่นมา 
 

จดัสรร
ทรพัยากร 

น าไปปฏบิตั ิ

แผนหลกัดา้น
ทรพัยากรบคุคล 

โอกาส/ความทา้ทาย (OP) ระยะสัน้ ยาว 

Stakeholder (OP) 

การวางแผน

ยทุธศาสตร ์
ผูรั้บบรกิาร/IT/คูเ่ทยีบ/
บคุลากร/จดุแข็ง จดุออ่น/
การปรับเปลีย่นทรัพยากร 

SP 1 

SP 2 

SP 1 

SP 6 

SP 7 

SP 3 

SP 5 

SP 6 

SP 4 

SP 3 

หมวด  2 

การสือ่สารและ

ถา่ยทอด

ยทุธศาสตร ์

-ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร ์

-ความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล  

- ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี  
  สารสนเทศ  

- ความเสีย่งดา้นกระบวนการ  



 SP 1 

 ส่วนราชการตอ้งมีการก าหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาท่ี

เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผูร้บัผิดชอบอยา่งชดัเจน ในการจดัท าแผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัริาชการประจ  าปี โดยมุ่งเนน้ท่ีจะผลกัดนัใหบ้รรลุ

วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของส่วนราชการ บรรลเุป้าหมายตามแผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน แผนปฏิบตัริาชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ 

 

 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 1 



 SP 2 

 ในการจดัท าแผนปฏิบตัริาชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ตอ้งมี

การน าปัจจยัทั้งภายในและภายนอกท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ี

เปลี่ยนแปลงไป มาใชป้ระกอบการวิเคราะห ์อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย วิสยัทศันแ์ละ

พนัธกิจของส่วนราชการ ความตอ้งการของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ผล

การด าเนินงานท่ีผ่านมา ความเส่ียงในดา้นตา่ง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และ

โครงสรา้งส่วนราชการ  

 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 2 



 SP 3 

 ส่วนราชการตอ้งมีการวางแผนกลยุทธด์า้นการบริหารทรพัยากรบุคคลให้

สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัริาชการประจ  าปี ของส่วน

ราชการ รวมทั้ง ตอ้งมีการวางแผนเตรียมการจดัสรรทรพัยากรอ่ืน ๆ เพ่ือรองรบั

การด าเนินการตามแผนปฏิบตัริาชการ 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 3 



 SP 4 

 ผูบ้ริหารตอ้งมีการสื่อสารและท าความเขา้ใจในเรื่องยุทธศาสตรแ์ละการ

น ายุทธศาสตรไ์ปปฏิบตั ิไปยงับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหบุ้คลากรไดร้บัรูเ้ขา้ใจ

และน าไปปฏิบตั ิรวมทั้ง เพ่ือใหมี้การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบตัดิงักล่าว

บรรลผุล 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 4 



 SP 5 

 ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตวัช้ีวดัและเป้าหมายระดบั

องคก์ารลงสู่ระดบัหน่วยงาน(ส านกั/กอง) ทุกหน่วยงาน (ทั้งท่ีเป็นส านกั/กองท่ีมี

โครงสรา้งรองรบัตามกฎหมาย และส านกั/กองท่ีจดัตั้ง เพ่ือรองรบัการบริหาร

จดัการภายในส่วนราชการเอง) และระดบับุคคล (อยา่งนอ้ย 1 หน่วยงาน) อยา่ง

เป็นระบบ 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 5 



 SP 6 

 ส่วนราชการตอ้งจดัท ารายละเอียดโครงการเพ่ือใชใ้นการติดตามผลการ

ด าเนินงานใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏิบตัริาชการไดส้  าเร็จ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ การจดัสรรทรพัยากรใหแ้ก่แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม 

 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 6 



ส่วนราชการตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 

COSO เพ่ือเตรียมการรองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนิน

แผนงาน/โครงการท่ีส าคญั ซ่ึงตอ้งครอบคลมุความเสี่ยงดา้นธรรมาภิบาล 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์  

SP 7 



หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

      ตรวจประเมินว่า ... 
  ส่วนราชการก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยม

ชมชอบของผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย อยา่งไร 

  ส่วนราชการมีการด าเนินการอยา่งไรในการ ... 

          - สรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

 - การก าหนดปัจจยัที่ส  าคญัท่ีท าใหผู้ร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี 



หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ก. ความรูเ้กีย่วกับ                
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3.1 ความรูเ้กีย่วกบั              
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3.2 ความสมัพันธแ์ละความ         
     พงึพอใจของผูรั้บบรกิาร        
    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ก. การสรา้งความสมัพันธ ์ 
      กับผูรั้บบรกิาร 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ข. การวดัความพงึพอใจ         
ของผูรั้บบรกิาร                         

    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
 
(22)1  การจ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
• ประเภท/กลุม่ 
• การค านงึถงึผูรั้บบรกิารทีพ่งึมใีน
อนาคต 
 
 
(23)2 การรับฟังและเรยีนรู ้
2.1 การรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการ
ความคาดหวงั 
2.2 การน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน
ปฏบิตัปิรับปรุง 
 
 
 
(24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ
เรยีนรู ้
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 

(25)4 การสรา้งความสมัพันธเ์พือ่ 
• สนองความคาดหวงั 
• สรา้งความประทบัใจ 
• มภีาพลกัษณ์ทีด่ ี
• มผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 
(26)5 การสรา้งระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร 
5.1การสรา้งระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร และผู ้
มสีว่นไดเ้สยี สามารถตดิตอ่ 
• ขอขอ้มลู 
• ขอรับบรกิาร 
• ขอรอ้งเรยีน 
5.2การก าหนดวธิปีฏบิตัขิองบคุลากร 
ระบบตดิตามการปฏบิตั ิ
 
 
(27)6 การจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
• กระบวนการจัดการ 
• วธิกีารแกไ้ขทีท่นัทว่งท ี
 
• รวบรวมและวเิคราะหน์ าไปเพือ่การ
ปรับปรุง 
 
(28)7 การทบทวนปรับปรุงการสรา้ง
ความสมัพันธ ์
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 

(29)8 การวดัความพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจ 
8.1การวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ 
• ผูรั้บบรกิาร 
• ผูม้สีว่นไดส้วนเสยี 
 
8.2การน าขอ้มลูไปใชเ้พือ่ 
• สรา้งความประทบัใจ 
• ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ี
• ปรับปรุงการท างาน 
 

 
 
(30)9 การตดิตามเรือ่งคณุภาพบรกิาร 
• ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัทนัทว่งท ี
• น าไปใชต้อ่ได ้
 
 
(31)10 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูความพงึ
พอใจ 
• ผูรั้บบรกิาร 
• ผูม้สีว่นไดส้วนเสยี 
 
(32)11 การทบทวนปรับปรุงการวดัความพงึ
พอใจ 
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 

CS1 

CS2 

CS3 

CS7 
CS 6 

CS5 

CS4 



หมวด  3  

แบง่กลุม่
ผูร้บับรกิาร 

ผูรั้บบรกิารทีพ่งึมี
ในอนาคต 

หาเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม 
แตล่ะกลุม่ 

รบัฟงัความตอ้งการ/
ความคาดหวงั 

หาความตอ้งการรว่มของแตล่ะกลุม่ 
(Common Need) 

ออกแบบกระบวนการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ ีด่ ี

สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ / ก าหนดวธิปีฏบิตั ิ

วดัความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจ 

ปรบัปรงุกระบวนการ (หมวด 6) 

- ขอขอ้มลู 
- ขอรับบรกิาร 
- รอ้งเรยีน 
- กจิกรรม 

วางแผนปฏบิัตงิาน (หมวด 2) 

ปรับปรงุกระบวนการ (หมวด 6) 

พัฒนาบรกิาร (หมวด 6) 

ตดิตามคณุภาพบรกิาร 

กระบวนการจดัการ 
ขอ้รอ้งเรยีน 

ความรูเ้ก ีย่วกบั

ผูร้บับรกิาร 

สอดคลอ้งตาม OP (8) 

CS1 

CS2 

CS3 

CS6 CS6 

CS7 

CS 2 

CS5 

CS3 

CS3 

การสรา้ง

ความสมัพนัธ์

กบัผูร้บับรกิาร 

CS4 



CS1  

     ส่วนราชการมีการก าหนดกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียตาม

พนัธกิจ เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ี

ครอบคลมุทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



CS 2 

     ส่วนราชการมีช่องทางการรบัฟังและเรียนรูค้วามตอ้งการของผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเพ่ือน ามาใชใ้นการปรบัปรุงและเสนอรูปแบบการบริการ

ตา่ง ๆ โดยแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



CS 3 

     ส่วนราชการมีระบบท่ีชดัเจนในการรวบรวมและจดัการขอ้รอ้งเรียน /

ขอ้เสนอแนะ/ ขอ้คิดเห็น/ ค าชมเชย โดยมีการก าหนดผูร้บัผิดชอบ วิเคราะหเ์พ่ือ

ก าหนดวิธีการและปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้ริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการ

ของผูร้บัรบับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที 

 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



CS 4  

     ส่วนราชการมีการสรา้งเครือข่าย และจดักิจกรรมเพ่ือสรา้งความสมัพนัธ์

กบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



CS 5 

     ส่วนราชการมีการด าเนินการในการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีเป็นการส่งเสริม

ระดบัการมีส่วนรว่มของประชาชน  

 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



CS 6 

     ส่วนราชการมีการวดัทั้งความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ

ผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในแตล่ะกลุ่มตามท่ีไดก้  าหนดไว ้เพ่ือน าผลไป

ปรบัปรุงการใหบ้ริการและการด าเนินงานของส่วนราชการ 

 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



CS 7 

     ส่วนราชการตอ้งก าหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวทาง การปฏิบตัขิองบุคลากร

ในการใหบ้ริการ ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานบริการในแตล่ะงาน  โดยมีการจดัท า

แผนภูมิหรือคู่มือการติดตอ่ราชการโดยประกาศใหผู้ร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วน

เสียทราบ เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจในการรบับริการ 

 

 

 

 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ครบถว้นทุกพนัธกิจ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8 ของหมวด P 

Integration 

 -แสดง Customer Profile/แสดงตารางความตอ้งการตามกลุ่มผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 8 หมวด P 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย   

CS 1 



หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

      ตรวจประเมินว่า ส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห ์จดัการ 
และปรบัปรุงขอ้มูลสารสนเทศ และจดัการความรูอ้ยา่งไร 



หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้

4.1 การวดัและวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการ 

4.2 การจัดการสารสนเทศและ
ความรู ้ 

ก.  
 

ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู 
 

และสารสนเทศ 

ก.  

การวดัผลการด าเนนิการ 

ข. การวเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิการ 

ข.  

การจัดการความรู ้ 

(33)1 การเลอืกและใชข้อ้มลู 
 
1.1การเลอืกรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ 
• ทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยง 
• เพือ่ตดิตามผลด าเนนิงานองคก์ร 
 

 
 
1.2การใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ 
• สนับสนุนการตดัสนิใจ 
• สนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม 
 
(34)2 การใชข้อ้มลูและสารสนเทศเชงิ
เปรยีบเทยีบเพือ่ 
• สนับสนุนการตดัสนิใจ 
• สนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม 
 
(35)3 การปรับปรุงระบบการวดัผล 
 
3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวดัผล 
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 
3.2 การจัดระบบการวดัผลใหไ้วตอ่การ
บง่ชี ้
• จากการเปลีย่นแปลงภายใน 
• จากการเปลีย่นแปลงภายนอก 

(41)9 การจัดการความรู ้
(KM) 
 
• รวบรวมถา่ยทอดจากบคุลากรใน
องคก์ร 
• รวบรวมถา่ยทอดจากคนอืน่ 
• แลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
 
(42)10 การจัดการใหข้อ้มลู
สารสนเทศ ความรู ้ใหม้คีณุสมบตัทิีด่ ี
รวมทัง้ส ิน้11ประการ 
• ความครอบคลมุ 
• ความถกูตอ้ง 
• ความทนัสมัย 
• ความรวดเร็ว 
• ความเชือ่มโยง 
• ความน่าเชือ่ถอื 
• ความสามารถในการเขา้ถงึ 
• ความสามารถในการตรวจสอบ 
• การมสีว่นร่วมในกระบวนการขอ้มลู 
• ความปลอดภัย 
• การรักษาความลบั 

(38)6 การจัดการขอ้มลูและสารสนเทศ 
(IT) 
• ใหพ้รอ้มใชง้าน 
•  ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ถงึได ้ 
 
(39)7 การจัดการระบบอปุกรณ์ที่
เกีย่วกบัสารสนเทศ 
• ปลอดภัย  
• ใหเ้ชือ่ถอืได ้
• ใชง้านงา่ย 
 
(40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและอปุกรณ์ 
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 
 

(36)4  what 
ประเด็นทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลู
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร 
• ทบทวนผลด าเนนิงาน 
• วางแผนเชงิยทุธศาสตร ์
 
 
(37)5 การสือ่สารผลวเิคราะหใ์ห ้
ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบั 
เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจ 

IT 1  

IT 1 - 3 

IT 4 

IT 5,6 

IT 7 



ระบบการวดั 

เลอืกขอ้มลูสารสนเทศ 
- leading/lagging indicator 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ 

ตดิตามผลการปฏบิัตงิาน (หมวด 6) 
Daily Management 

ผลการด าเนนิการโดยรวม (หมวด 2/7) 

นวตักรรม (หมวด 2/6) รวบรวม 

วเิคราะหผ์ล 

สือ่สารผล 
การวเิคราะห ์

ทบทวนผลการด าเนนิการ (หมวด 1) 

วางแผนยทุธศาสตร ์(หมวด 2) 

วางระบบการจดัการ 
- ขอ้มลูสารสนเทศ  
- อปุกรณ์สารสนเทศ 

- ความพรอ้มใชง้าน 

- การเขา้ถงึ 

- เชือ่ถอืได ้

- ปลอดภัย 

- ใชง้านงา่ย 

การจดัการความรู ้

ขอ้มลูสารสนเทศ 

ครอบคลมุ 

ถกูตอ้ง 

ทันสมัย 

ความรู ้

รวบรวม 

จัดใหเ้ป็นระบบ 

ถา่ยทอด/Sharing 

บคุลากร 

ผูรั้บบรกิาร/องคก์รอืน่ 

Best Practices 

การวดั  

การวเิคราะห ์

สอดคลอ้งตาม OP (15) 

สอดคลอ้งตาม OP (4) 

IT 1  

IT 1 - 3 

IT 4 IT 5,6 

IT 7 

หมวด  4 

การจดัการ

สารสนเทศ  

IT และความรู ้



 IT 1 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบฐานขอ้มูลท่ีช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัริาชการ นอกจากน้ีตอ้งมีฐานขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบตัริาชการ รวมทั้งตวัช้ีวดัตามค า

รบัรองการปฏิบตัริาชการ ท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง และทนัสมยั 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 1 



 IT 2 

 ส่วนราชการทบทวนฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตังิานของ

กระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า กระบวนการละ 1 ฐานขอ้มูล 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 2 



 IT 3 

 ส่วนราชการตอ้งมีฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตังิานของกระบวนการ

สนบัสนุนกระบวนการละ 1 ฐานขอ้มูล 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 3 



 IT 4 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสารและรบับริการผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



 IT 2 

 ส่วนราชการทบทวนฐานขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตังิานของ

กระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า กระบวนการละ 1 ฐานขอ้มูล 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 4 



 IT 5 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบการตดิตาม เฝ้าระวงั และเตอืนภยั (Warning 

System) เช่น การก าหนดระบบการเตอืนภยัแบบสญัญาณไฟจราจร การจดัตั้ง

หอ้งปฏิบตักิาร (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท่ีบ่งช้ีถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 5 



 IT 6 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานขอ้มูลและ

สารสนเทศ  

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 6 



 IT 7 

  ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนการจดัการความรู ้และน าแผนไปปฏิบตัิ 

 

 

 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ IT 7 



หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

      ตรวจประเมินว่า   ระบบงาน ระบบการเรยีนรูข้องบุคลากรและ
การสรา้งแรงจงูใจ ช่วยใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่ง

เตม็ที่ เพื่อใหมุ่้งไปในทางเดียวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผนปฏิบตักิาร

โดยรวมของส่วนราชการอยา่งไร  

      ตรวจประเมิน การเอาใจใสใ่นการสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้ม  

ในการท างาน การสรา้งบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การปฏิบตังิานของบุคลากร  

ซ่ึงจะน าไปสูผ่ลการด าเนินการที่เป็นเลิศ และความเจรญิ กา้วหนา้ของ

บุคลากรและส่วนราชการ    



หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก. การจัดและ
บรหิารงาน 

5.1 ระบบงาน 

ค. การจา้งงาน       
และความกา้วหนา้ใน

การงาน 

ข. ระบบการ 
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานของ 

บคุลากร 

ก.   การพัฒนาบคุลากร 
 

5.2 การเรยีนรูข้องบคุลากร  
และการสรา้งแรงจงูใจ 

ข. การสรา้งแรงจงูใจ         
และการพัฒนาความ 

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน             
(43)1 การจัดการ
ระบบงาน 
 
1.1 ระบบทีเ่ป็นทางการ 
1.2 ระบบไมเ่ป็นทางการ 
 
• เพือ่เกดิความร่วมมอื  
• เพือ่ความคลอ่งตวั  
• เพือ่การกระจายอ านาจ 

• เพือ่สรา้งความคดิรเิริม่ 

• เพือ่กระตุน้นวตักรรม 
• เพือ่ใหท้นัความตอ้งการ
อยูเ่สมอ 
 
(44)2 การน าวฒันธรรม
และความคดิของบคุลากร 
และชมุชนมาใชจั้ด
ระบบงาน 
 
(45)3 การจัดระบบสือ่สาร
ภายในองคก์ร 
ใหม้ปีระสทิธผิล 
 

(46)4 ระบบประเมนิผลและ
การยกยอ่งชมเชย 
(Individual Scorecard) 
 
4.1การจัดระบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานรวมถงึการ
แจง้ผลเพือ่ใหพั้ฒนาและ
ปรับปรุงงาน 
 
 
4.2การจัดระบบการยกย่อง
ชมเชยจงูใจ 
• เพือ่ใหม้ขีวญัก าลงัใจ 
• เพือ่ใหท้ างานมี
ประสทิธผิล 
• เพือ่ใหม้จีติส านกึทีเ่นน้
ประโยชนข์องผูรั้บบรกิาร 
 

(47)5 การก าหนด
คณุลกัษณะและทกัษะ
บคุลากร 
• สมรรถนะหลกั 
• สมรรถนะประจ าสายงาน 
• สมรรถนะแตล่ะกลุม่
ต าแหน่ง 
 

(48)6 การสรรหาวา่จา้ง  
รักษาบคุลากร 
6.1 การสรรหาวา่จา้ง   
6.2 การรักษาบคุลากร 
• ดว้ยการค านงึถงึวฒันธรรม
ความคดิของบคุลากรและ
ชมุชน 
 
(49)7 การเตรยีมบคุลากร
และความกา้วหนา้ในงาน 
7.1 การเตรยีมบคุลากรใน
ต าแหน่งส าคญั 

7.2 การสรา้งความกา้วหนา้

ในหนา้ทีก่ารงาน 

 
 
(50)8 การพัฒนาบคุลากร
ทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสกา้วหนา้ 

(51)9 การพัฒนาบคุลากร 
• เพือ่ใหท้ างานไดต้าม
แผนปฏบิตักิารและบรรลผุล 
• เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง
เป้าประสงคก์บัความตอ้งการของ 
บคุลากร 
 
(52)10 การใหก้ารศกึษาและ
ฝึกอบรม 
ใหค้รอบคลมุประเด็นส าคญั  
• การอบรมบคุลากรใหม ่
• จรยิธรรม 
• การบรหิารจัดการ 
• การพัฒนาภาวะผูน้ า 
• ความปลอดภัยอาชวีอนามัย
สิง่แวดลอ้มในการท างาน 
• ความตอ้งการอืน่ๆทีส่ าคัญ 
 
(53)11 การบรหิารการฝึกอบรม 
11.1การหาความตอ้งการการ
ฝึกอบรม 
11.2การน าความตอ้งการการ
อบรมมาพัฒนาบคุลากร 
11.3การน าความรูใ้นองคก์รมา
พัฒนาบคุลากร 
 
(54)12 การพัฒนาบคุลากร 
12.1แบบเป็นทางการ 
12.2แบบไมเ่ป็นทางการ 

(55)13 การสง่เสรมิใหน้ า
ความรูแ้ละทกัษะจากการ
อบรม 
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 
(56)14 การประเมนิ
ประสทิธผิลของการศกึษา
อบรม 
14.1 ผลระดบับคุคล 

14.2 ผลระดบัองคก์ร 

 
(57)15 การท าใหบ้คุลากร
พัฒนาตนเอง 
เพือ่ความกา้วหนา้ในงาน 
15.1 การชว่ยเหลอืองคก์ร 
15.2 การชว่ยเหลอืของ
หัวหนา้งาน 
 

HR 3 

HR 2 

HR 5 

HR 3 

HR 3 

HR 4 

HR 3 



หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก.  

สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน 

ข.  
การใหก้ารสนับสนุนและ         

สรา้งความพงึพอใจ           แก่
บคุลากร 

5.3 ความผาสกุและความ    
พงึพอใจของบคุลากร 

(58)16 การจัดระบบสภาพแวดลอ้ม
การท างาน 
• ถกูสขุอนามัย 
• ความปลอดภัย 
• การป้องกนัภัย 
• อปุกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมในงาน 

• การก าหนดตวัชีว้ดั 

• การมสีว่นร่วมของบคุลากร 
 
(59)17 การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิและภัยพบิตั ิ

(60)18 การก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่
ความผาสกุพอใจจงูใจ 
ของบคุลากรทกุระดบัทกุประเภท 
 
(61)19 การสนับสนุนดา้นนโยบาย
สวสัดกิารการบรกิาร 
ใหต้รงความตอ้งการบคุลากรทกุระดบั
ทกุประเภท 
 
(62)20 การประเมนิความผาสกุ ความ
พงึพอใจ แรงจงูใจของบคุลากร 
20.1การประเมนิความผาสกุ ความพงึ
พอใจ แรงจงูใจบคุลากร 
ทกุระดบัทกุประเภทของบคุลากร 
• เป็นทางการ 
• ไมเ่ป็นทางการ 

 

20.2การก าหนดและใชต้วัชีว้ดัประเมนิ

ความพอใจ 

 
(63)21 การเชือ่มโยงผลประเมนิความ
พอใจกบัผลลพัธอ์งคก์ร 
เพือ่จัดล าดบัการปรับปรุงความพอใจ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

HR 1 

HR 1 

HR 1 

HR 1 



หมวด 5 

สภาพแวดลอ้มการท างาน ความพงึพอใจ 

สถานที ่อปุกรณ์
การท างาน - 
ตัวชีว้ดั/เป้าหมาย 
- การมสีว่นรว่ม 

เตรยีมพรอ้มภาวะ
ฉุกเฉนิ 

หาปัจจัย 

ก าหนดตัวชีว้ดั/
วธิกีารประเมนิ 

สรา้งแรงจงูใจ/จัดระบบ
สวสัดกิาร 

ประเมนิผล 

จัดล าดับ
ความส าคัญ 

ปรับปรงุ 

สอดคลอ้ง 

กับผลลัพธอ์งคก์ร 

HR 1 

ระบบประเมนิผล ระบบยกยอ่ง/จงูใจ 

ก าหนดคณุลกัษณะและ
ทกัษะทีจ่ าเป็น 

ระบบการแลกเปลีย่นความรู/้ทกัษะของบคุลากร 

พฒันาบคุลากร  
ทางการ/ไมท่างการ ท างานตามแผนปฏบิัตงิาน (หมวด 2) 

สมดลุทัง้ความตอ้งการองคก์รและความ
ตอ้งการบคุลากร (หมวด 5.1) 

• ความจ าเป็น 

(Training Need) 

• ความตอ้งการใน

การฝึกอบรม 

 ความรูใ้นองคก์ร 

(หมวด 4.2) 

บคุลากร 

หน.งาน/
ผูบ้ังคับบัญชา 

องคก์ร 

สง่เสรมิน าไปปฏบิตั ิ

HR 2 

HR 5 

HR 3 

HR 3 

ประเมนิผลประสทิธผิลการฝึกอบรม  

- ผลการปฏบิตังิานของบคุคล 
- ผลการด าเนนิงานขององคก์ร 

HR 4 

ความผาสกุ 

การพฒันาบคุลากร 

และภาวะผูน้ า 



 HR 1 

 ส่วนราชการตอ้งก าหนดปัจจยัทีมีผลตอ่ความผาสุก และความพึงพอใจ 

ของบุคลากร รวมทั้งตอ้งมีการวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงปัจจยั ดงักล่าวใหมี้ความ

เหมาะสม เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตังิานและใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์าร 

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 1 



 HR 2 

 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจง้ผลการประเมินใหบุ้คลากรทราบ เพ่ือ

ปรบัปรุงการปฏิบตังิานใหดี้ข้ึน 

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 2 



 HR 3 

 ส่วนราชการตอ้งด าเนินการตามแผนกลยุทธก์ารบริหารทรพัยากรบุคคลท่ี

ก าหนดไวใ้น SP3 ไปปฏิบตั ิเพ่ือใหมี้ขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบตังิาน

ใหบ้รรลผุลตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 3 



 HR 4 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบการประกนัคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ

ประเมินประสิทธิผลและความคุม้ค่าของการพฒันา/ฝึกอบรมบุคลากร  

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 4 



 HR 5 

 ส่วนราชการมีแผนการสรา้งความกา้วหนา้ในสายงานใหแ้ก่บุคลากร เพ่ือ

สรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิานใหก้บับุคลากร 

 

 

 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล  



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล HR 5 



หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

      ตรวจประเมิน แง่มุมทั้งหมดของการจดัการกระบวนการ ในการ
ใหบ้ริการ และกระบวนการอ่ืนที่ส  าคญั ที่ช่วยสรา้งคณุค่าแก่ผูร้บับริการ 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และการบรรลพุนัธกิจของส่วนราชการ  ตลอดจน

กระบวนการสนบัสนุนที่ส  าคญัตา่งๆ  

      ครอบคลมุกระบวนการท่ีส าคญัและหน่วยงานทั้งหมด 



หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ก. กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

6.1 กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 6.2 กระบวนการสนับสนุน 

ก. กระบวนการสนับสนุน 

(64)1 กระบวนการสรา้งคณุคา่ 
1.1 การก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
1.2 what 
กระบวนการสรา้งคณุคา่ทีส่ าคัญ 
 
 
(65)2 การจัดท าขอ้ก าหนด 
2.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร 
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
2.2 what 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
(66)3 การออกแบบกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ 
 
(67)4 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
4.1 what 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
4.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด 
 
(68)5 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
5.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ 
5.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี 
 
(69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 
6.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
6.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง 
• ภายในหน่วยงาน 
• ระหวา่งหน่วยงาน 

(70)7 กระบวนการสนับสนุน 
7.1 การก าหนดกระบวนการสนับสนุน 
7.2 what 
กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ 
 
(71)8 การจัดท าขอ้ก าหนด 
8.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสนับสนุน 
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร 
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
8.2 what 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
(72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน 
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ 
 
(73)10 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
10.1 what 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
10.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด 
 
(74)11 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
11.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ 
11.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี 
 
(75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 
12.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
12.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง 
• ภายในหน่วยงาน 
• ระหวา่งหน่วยงาน 

PM1 

PM2 

PM3 

PM6 
PM6 

PM4,5 

PM4,5 



หมวด 6  

ก าหนดกระบวนการ 

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั 

ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร (หมวด 3) 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ (OP) 

ออกแบบ 
กระบวนการ 

องคค์วามรู/้IT 

เป้าหมายภารกจิ 

ระยะเวลา/คา่ใชจ้า่ย/
ผลติภาพ 

ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร 

การจดัการกระบวนการ 
สูก่ารปฏบิตั ิ

ก าหนดตัวชีว้ดัควบคมุ
กระบวนการ 

ลดคา่ใชจ้า่ยใน 
การตรวจสอบ 

ป้องกัน 
ความผดิพลาด 

ปรบัปรงุกระบวนการ สอดคลอ้งตาม OP 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

นวตักรรม 

การจดัการ

กระบวนการ 

PM 1 

PM 2 

PM 3 

PM6 

PM6 

PM 4 
PM  5 

การออกแบบ

กระบวนการ 



PM 1 

 ส่วนราชการตอ้งก าหนดกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าจากยุทธศาสตรพ์นัธกิจ 

และความตอ้งการของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเพ่ือใหบ้รรลวิุสยัทศัน์

ของส่วนราชการ 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 1 



PM 2 

 ส่วนราชการตอ้งจดัท าขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า

จากความตอ้งการของผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย  

และขอ้ก าหนดท่ีส าคญัที่ช่วยวดัผลการด าเนินงาน และ/หรือปรบัปรุงการ

ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและความคุม้ค่า 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 2 



PM 3 

 ส่วนราชการตอ้งออกแบบกระบวนการจากขอ้ก าหนดที่ส  าคญัใน PM 2 

และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส  าคญั มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานและปรบัปรุงกระบวนอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 3 



PM 4 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบรองรบัภาวะฉุกเฉินตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมี

ผลกระทบตอ่การจดัการกระบวนการ  เพ่ือใหส้่วนราชการจะสามารถด าเนินงานได้

อยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 4 



PM 5 

 ส่วนราชการตอ้งก าหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน ของกระบวนการท่ีสรา้ง

คุณค่า และกระบวนการสนบัสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบตังิาน

ดงักล่าวใหบุ้คลากรน าไปปฏิบตั ิเพ่ือใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญั 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 5 



PM 6 

 ส่วนราชการตอ้งมีการปรบัปรุงกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าและ

กระบวนการสนบัสนุน เพ่ือใหผ้ลการด าเนินการดีข้ึนและป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ขอ้ผิดพลาด การท างานซ ้า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   

  

Deployment 

 

Learning 

 

Integration 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 6 



เอกสารอา้งอิง 

ที่ใชใ้นการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


คู่มือการปฏิบตัฯิ PMQA ขั้นพ้ืนฐาน : FL 

 1. ความเป็นมา และหลกัการในการพฒันาคุณภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐั 

 2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

 3. เกณฑพ์ฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ขั้นพ้ืนฐาน 

           (Fundamental Level : FL) 

  ส่วนที่ 1 เกณฑพ์ฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ขั้น

พ้ืนฐาน 

  ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกณฑฯ์ 

  ส่วนที่ 3 หลกัเกณฑก์ารพิจารณา เพ่ือผ่านเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน 

  

 

 

 

 




