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ความเปนมาของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

1.  ความเปนมา 
ยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) กําหนดใหมกีารปรบัเปล่ียน

กระบวนการและวิธีการทาํงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานของหนวยงานราชการ
ใหอยูในระดบัสงูเทยีบเทามาตรฐานสากล โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ี

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนหลักการบริหารราชการที่ไดรับการตราขึ้นเปน
กฎหมาย ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1 และตอมาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพ่ือใหมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยกําหนดเปาหมายของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีวาใหเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ    
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานอยางสม่ําเสมอ

การบริหารราชการใหบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนตองมีเกณฑการประเมินกระบวนการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. โดยความรวมมือของ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ จึงไดดําเนินโครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการ 
โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพของระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และกําหนดเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใชแนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ
การบริหารจัดการในระดับสากล เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเปนแนวทางหนึ่งที่ไดรับการยอมรับ       
ในระดับนานาชาติ วาเปนเกณฑที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานขององคกรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล

1.1) เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในชวงทศวรรษ 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแขงขันทาง

ธุรกิจ เนื่องจากคูแขงจากประเทศอื่น ๆ มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการผาน
กระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทคูแขงจากประเทศญี่ปุนซึ่งสงสินคาเขาไปตีตลาด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนรถยนต สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา ตลอดจนผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

ในป ค.ศ. 1987 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดริเร่ิมสรางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติข้ึน     
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี และเปนแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
องคกรอเมริกัน โดยใหช่ือวา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) กรอบแนวคิด
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ของเกณฑดังกลาวเกิดจากการระดมสมองจากผูบริหารและนักวิชาการระดับแนวหนาของประเทศ        
วาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติควรประกอบดวยองคประกอบที่บูรณาการกันอยางไรบาง

MBNQA กอใหเกิดการปรับปรุงและมุงเนนคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ         
ของประเทศสหรัฐอเมริกาอยางที่ไมเคยเปนมากอน คุณประโยชนอยางใหญหลวงของการมี MBNQA คือ 
การที่มีกรอบการบริหารจัดการที่เปนกรอบเดียวกัน มีภาษาในการบริหารจัดการที่ส่ือสารกันได นอกจากนี้ 
ยังเปนการกระตุนใหองคกรตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และทักษะ เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ใหมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีข้ึน

ปจจุบัน MBNQA ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการบริหารองคกรที่มีประสิทธิผล
ที่สุด ความยอดเยี่ยมของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติอยูตรงที่สามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกขนาด 
ทุกประเภท ทั้งองคกรภาคธุรกิจและภาครัฐ ทั้งองคกรที่แสวงหาผลกําไรและองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร 
และสามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกภาคสวน ทั้งองคกรธุรกิจ องคกรการศึกษา และองคกรดาน     
สาธารณสุข รวมถึงหนวยงานราชการ และหนวยงานดานทหาร

ผลของการสงเสริมใหองคกรตาง ๆ มีการประเมินตนเองและปรับปรุงตามเกณฑรางวัล      
คุณภาพแหงชาติสงผลใหประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษกิจที่มั่นคง กลายเปนผูนําที่ย่ิงใหญในตลาดโลก      
ในเวลาตอมา และเปนแนวทางใหประเทศตาง ๆ ประยุกตไปพัฒนาเปนเกณฑรางวัลคุณภาพของชาติตน
มากกวา 70 ประเทศ โดยอาจกลาวไดวา MBNQA ไดกลายเปนกรอบการบริหารจัดการองคกรในระดับ
โลก (ตารางที่ 1)

ประเทศ ชื่อเกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA
(Malcolm Baldrige National Quality Award)

ป ค.ศ. ที่เร่ิมประกาศ
มอบรางวัล

ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988
สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989
สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1994
ญี่ปุน Japan Quality Award (JQA) 1995

ตารางที่ 1 เกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA ของประเทศตาง ๆ

1.2) เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับในการนําแนวทางเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ซึ่งมีพ้ืนฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการ
เชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา มากระตุนใหองคกรทุกระดับหันมาใสใจ
ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑหรือบริการของตนเอง ตลอดจนมุงพัฒนาสูความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน
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รางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ที่ระบุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) และไดเร่ิมประกาศมอบรางวัล
คุณภาพแหงชาติใหแกองคกรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับโลก เมื่อป พ.ศ. 2545 รวมทั้ง
ใหองคกรที่ไดรับรางวัลนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จ เผยแพรเปนแบบอยางใหองคกรอื่น ๆ นํา
ไปประยุกตใชเพ่ือใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน โดยมุงหวังวาการกระตุนใหองคกรธุรกิจปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสงมอบคุณคาที่ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียตองการนั้น จะนําไปสูการ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป

1.3) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพ้ืนฐานทางเทคนิคและกระบวนการ     

เทียบเทากับเกณฑรางวัลของนานาชาติ เปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถนํามาประยุกตใช
กับการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อใหองคกรภาครัฐมีกระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงาน          
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีย่ิงข้ึน โดยมีเปาหมายคือประโยชนสุขของประชาชนและประโยชนสูงสุด
ของประเทศชาติ

นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร. ไดมีดําริที่จะสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐ โดยในโอกาสที่ไดรับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายก   
รัฐมนตรี ใหเปนประธานในการมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ ประจําป 2547 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548 
ไดกลาวในงานพิธีมอบรางวัลดังกลาว มีใจความตอนหนึ่งวา

“เมื่อสองปเศษที่ผานมารัฐไดปฏิรูประบบราชการ หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบ     
ราชการไมไดอยูที่การมีกระทรวง ทบวง กรม มากขึ้นหรือนอยลง แตอยูที่การใหผูปฏิบัติราชการทั้งหลาย
ปฏิบัติงานของตนดวยจิตวิญญาณ ดวยความมีสํานึก ดวยความรับผิดชอบ ดวยความมีประสิทธิภาพ      
ดวยความมีวิสัยทัศน ดวยการรูจักประเมินผล รูจักการแขงขัน รูจักการปรับปรุง รูจักการพัฒนา ซึ่งสปริต
ทั้งหมดที่วานี้ คือ สปริตของรางวัลคุณภาพแหงชาตินี่เอง ความตางอยูตรงที่วาใชในระบบของธุรกิจ      
เอกชน ทานนายกรัฐมนตรีไดปรารภวาหากนําไปใชในระบบของรัฐ ปรับปรุง ประยุกตใชใหเหมาะสม       
และถาหากมีรางวัลออกมาไดวาหนวยงานใดไดคุณภาพการปฏิบัติราชการแหงชาติ หรือบริหารงานรัฐกิจ 
สูความเปนเลิศไดแลวไซร ประชาชนจะไดรับการตอบสนองและการบริการที่นาจะดีข้ึนกวานี้อีก          
เปนอันมาก ซึ่งรัฐจะตองคิดอานหาทางนําเร่ืองนี้ไปปรับปรุงหรือประยุกตใชในโอกาสตอไป”
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2.  วัตถุประสงคของการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
• เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน      

สูระดับมาตรฐานสากล
• เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล        

การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ

3.  ประโยชนตอสวนราชการ
สวนราชการที่นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับ

มาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของสวนราชการ จะไดรับประโยชน             
ในทุกข้ันตอน ตั้งแตการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งจะทําใหผูบริหาร      
ของสวนราชการนั้น ๆ ไดรับทราบวาสวนราชการของตนยังมีความบกพรองในเรื่องใด จึงสามารถกําหนด
วิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากขึ้นตอไป

สวนราชการสามารถนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใชเปนเครื่องมือในการ
จัดการการดําเนินการของสวนราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของสวนราชการ เพ่ือใหสามารถ  
สงมอบคุณคาที่ดีข้ึน ทั้งผลผลิตและบริการ ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งนับเปนการ    
ตอบสนองตอเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดวย

สวนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศจะมีภาพลักษณที่ดี ไดรับความนิยมชมชอบ
จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา            
ขีดความสามารถของสวนราชการอื่น ๆ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสูความสําเร็จ และเปดโอกาสให
มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของสวนราชการ เพ่ือเปนแบบอยางใหแกสวนราชการ    
อ่ืน ๆ นําไปประยุกตใชใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน
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ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดนําแนวคิดและโครงสรางของรางวัล      
คุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award มาปรับใชใหสอด
คลองกับบริบทของราชการไทย และสอดคลองกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก
เกณฑ     และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2) ลักษณะสําคัญขององคกร

1. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยเกณฑ 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การนําองคกร
หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ
หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

เกณฑทั้ง 7 หมวด มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยสามารถอธิบายเปน 2 สวน ไดแก 
1) สวนที่เปนกระบวนการ และ 2) สวนที่เปนผลลัพธ

1.1) สวนที่เปนกระบวนการ
สวนที่เปนกระบวนการ สามารถแบงตามลักษณะการปฏิบัติการได 3 กลุมยอย ดังนี้

กลุมการนาํองคกร ไดแก หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ และหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

เกณฑเหลานี้ถูกจัดเขาไวดวยกันเพื่อเนนใหเห็นความสําคัญวา ในการนําองคกร ผูบริหาร
ของสวนราชการตองกําหนดทิศทางของสวนราชการ โดยตองมีการมุงที่ยุทธศาสตรและกลยุทธ และการ
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ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากรูปที่ 1 จะเห็นวาทั้ง 3 หมวดนี้ มีลูกศร 2 ขาง 
ซึ่งแสดงวา ทั้ง 3 หมวดนี้ ตองมีการปฏิสัมพันธเช่ือมโยงกันอยูตลอดเวลา

กลุมปฏิบัติการ  ไดแก หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ

กลุมนี้แสดงใหเห็นวา ทั้งบุคลากรและกระบวนการมีบทบาทในการทําใหการดําเนินงาน
สําเร็จ และนําไปสูผลลพัธการดําเนินการของสวนราชการ ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 1 วา มีลูกศร 2 ขาง  
เช่ือมโยงกันอยู

กลุมพื้นฐานของระบบ ไดแก หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
กลุมนี้สงผลใหสวนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผล  

การดําเนินการโดยใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน จากรูปที่ 1 จะเห็นวามีลูกศร 2 ขาง   
เช่ือมโยงกับหมวด 1 การนําองคกร ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารของสวนราชการจําเปนตองมีขอมูลจริง 
เพ่ือใชในการตัดสินใจ สวนลูกศร 2 ขางที่เช่ือมโยงกับหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ แสดงใหเห็นวา  
ตองมีการวัด การวิเคราะห เพ่ือใหสามารถรายงานผลลัพธการดําเนินการของสวนราชการ นอกจากนี้ ยังมี
ลูกศรใหญที่เช่ือมโยงระหวางหมวด 4 กับหมวดอื่น ๆ ทุกหมวด แสดงใหเห็นวาในการบริหารจัดการนั้น 
ตองมีการใชขอมูลและสารสนเทศอยูตลอดเวลา

รูปที่ 1 เกณฑ 7 หมวด ที่มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ

7. ผลลพัธ
การดาํเนินการ

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กบัผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนําองคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลกัษณะสําคญัขององคกร
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1.2) สวนที่เปนผลลัพธ ไดแก หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
สวนนี้เปนการตรวจประเมินใน 4 มิติ ที่สอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก 

มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ       
ราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร โดยลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยงของกลุม 
การนําองคกรและกลุมปฏิบัติการกับสวนที่เปนผลลัพธ และช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางหมวด 1  
การนําองคกร กับหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

2) ลักษณะสาํคัญขององคกร
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ สามารถ

นําไปปรับใชได หากแตสวนราชการตาง ๆ มีภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป ดังนั้น  
ส่ิงที่จะทําใหเขาใจถึงสวนราชการนั้น ๆ และสิ่งที่สวนราชการนั้นเห็นวามีความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม คือ ลักษณะสําคัญขององคกร

ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม     
ในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธกับหนวยงานอื่นในการปฏิบัติราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตร      
และกลยุทธ และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการ
การดําเนินการขององคกรโดยรวม ประกอบดวย 2 หัวขอ ไดแก

1) ลักษณะองคกร
2) ความทาทายตอองคกร

ลักษณะสาํคัญของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ขอคําถามตาง ๆ  แตไมใชรายการ

ตรวจสอบ (Check List) และมีลักษณะสําคัญ ดังนี้

• เกณฑมุงเนนผลสัมฤทธิ์
เกณฑมุงเนนใหสวนราชการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ           

และประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ฉะนั้น เกณฑจึงครอบคลุมทั้งกระบวนการ          
และผลลัพธ

ในการตรวจประเมินในสวนที่เปนกระบวนการ จะพิจารณาถึงปจจัย 4 ปจจัย ไดแก       
แนวทางในการปฏิบัติงาน การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การประเมินเพื่อการปรับปรุง และการบูรณาการ 
การปฏิบัติการของสวนราชการ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูผลลัพธการดําเนินการในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดาน      
ประสิทธิผลตามพันธกิจ มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    
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และมิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งจะสงผลใหยุทธศาสตรและกลยุทธมีความสมดุลกันในมิติตาง ๆ มีความ
สมดุลระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ และมีความสมดุลระหวางเปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว

• เกณฑสามารถปรับใชไดตามภารกิจของหนวยงาน
เกณฑประกอบดวยขอคําถามที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ และไมไดมีการกําหนดวิธีการ          

เครื่องมือ โครงสราง หรือรูปแบบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปจจัยเหลานี้ตองผันแปรไปตามภารกิจ     
และกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนั้น สวนราชการจึงสามารถนําเกณฑนี้ไปประยุกตใชไดตาม “ลักษณะ
สําคัญขององคกร” สามารถปรับเปลี่ยนไดตามยุทธศาสตรและกลยุทธที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถ
เลือกใชเครื่องมือ เทคนิคตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม

การที่เกณฑไมไดกําหนดวิธีการไวนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางใหสวนราชการทําการ
ปรับปรุง ทั้งอยางคอยเปนคอยไปและอยางกาวกระโดด ดังนั้น สวนราชการควรมีการพัฒนาและแสดงให
เห็นวามีแนวทางที่สรางสรรค ปรับใชได และมีความยืดหยุน เพ่ือใหบรรลุตามขอกําหนดของเกณฑ

• เกณฑมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกันภายในเกณฑเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สวนราชการตองปฏิบัติงาน

สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีการสนับสนุนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น เกณฑจึงเนนความ
เช่ือมโยงและความสอดคลองบูรณาการกันระหวางขอกําหนดตาง ๆ ของเกณฑอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางย่ิง เมื่อยุทธศาสตรและกลยุทธมีการเปลี่ยนแปลง

การสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เกิดจากการเชื่อมโยงและใชตัวชี้วัดที่มาจาก         
ยุทธศาสตรและกลยุทธ และกระบวนการ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลลัพธการดําเนินการโดยรวมและเชื่อมโยง
ระหวางหัวขอตาง ๆ ในเกณฑ จึงทําใหกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางที่สอดคลองกันโดยไมจําเปน
ตองกําหนดวิธีการโดยละเอียด หรือการตัดสินใจจากสวนกลาง

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดเหลานี้ยังเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และเปนพื้นฐานในการถายทอด
ไปสูการปฏิบัติอยางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสวนราชการ และสนับสนุนใหสวนราชการ     
มีความคลองตัว มีนวัตกรรม และมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ

โครงสรางของเกณฑ
จากลักษณะสําคัญของเกณฑที่สามารถปรับใชไดตามภารกิจของหนวยงาน เกณฑจึงเปน

ลักษณะของคําถามที่ใหหนวยงานที่นําไปใชไดช้ีแจง และพิจารณาความเชื่อมโยงและสอดคลองกันภายใน
เกณฑเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ
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เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีลําดับชั้นของโครงสราง ดังนี้
ลําดับชั้นแรก ไดแก “หมวด” ซึ่งประกอบดวย 7 หมวด ตามระบบการบริหารจัดการ

สากล ดังไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ ลักษณะจะเปนตัวเลข 1, 2, 3… แลวตามดวยชื่อหมวด เชน หมวด 1 
การนําองคกร

ลําดับชั้นตอมาถัดจากหมวด ไดแก “หัวขอ” เปนการกําหนดเพื่อใหเห็นถึงการมุงเนน        
ส่ิงที่สําคัญในแตละหมวด โดยมีหัวขอตาง ๆ ทั้งหมด 19 หัวขอ ลักษณะจะเปนตัวเลขหลังจุดทศนิยม 
แลวตามดวยชื่อของหัวขอนั้น ๆ เชน หมวด 1 การนําองคกร มี 2 หัวขอ ไดแก หัวขอ 1.1 การนําองคกร 
และหัวขอ 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ลําดับชั้นตอมาถัดจากหัวขอ ไดแก “ประเด็นพิจารณา” เปนการกําหนดประเด็นสําคัญ
ที่ควรพิจารณาในแตละหัวขอ มีทั้งหมด 32 ประเด็นพิจารณา ลักษณะจะเปนตัวอักษร ก., ข., หรือ ค.  
แลวตามดวยชื่อประเด็นพิจารณา เชน หัวขอ 1.1 การนําองคกร มี 3 ประเด็นที่ควรพิจารณา ไดแก      
ก. การกําหนดทิศทางของสวนราชการ, ข. การกํากับดูแลตนเองที่ดี, และ ค. การทบทวนผลการดําเนิน-
การของสวนราชการ

ลําดับชั้นสุดทาย ไดแก “คาํถาม” เปนการกําหนดคําถามเพื่อใหเปนแนวทางในการ      
ช้ีแจงในแตละประเด็นพิจารณาตามที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน มีทั้งหมด 90 คําถาม ลักษณะจะเปนตัวเลข
ที่อยูภายในวงเล็บ เชน

หมวด 1 การนําองคกร
หัวขอ 1.1 การนําองคกร

ประเด็นพิจารณา 1.1 ก. การกําหนดทิศทางของสวนราชการ
(1) - ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไร

ในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว และผลการ
ดําเนินการที่คาดหวังไว รวมทั้งการถายทอด
ใหบุคลากรในสวนราชการนําไปปฏิบัติ


