
83

ระบบการใหคะแนน

การใหคะแนนคําตอบในแตละหัวขอและขอมูลปอนกลับแกสวนราชการ จะขึ้นอยูกับการ
ประเมินใน 2 มิติ คือ (1) กระบวนการ (2) ผลลัพธ

1. กระบวนการ
กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่สวนราชการดําเนินการและปรับปรุง เพ่ือตอบสนองตอ

ขอกําหนดของหัวขอตาง ๆ ในเกณฑ
ปจจัยที่ใชในการประเมินกระบวนการมี 4 ปจจัย ไดแก แนวทาง การนําไปปฏิบัติ      

การเรียนรู และการบูรณาการ (Approach, Deployment, Learning, and Integration หรือ A-D-L-I)   

แนวทาง หมายถึง
• วิธีการที่ใชเพ่ือใหกระบวนการบรรลุผล
• ความเหมาะสมของวิธีการที่ตอบสนองขอกําหนดของหัวขอตาง ๆ
• ความมีประสิทธิผลของการใชวิธีการตาง ๆ ของสวนราชการ
• ระดับของการที่แนวทางนั้นนําไปใชซ้ําได และอยูบนพื้นฐานของขอมูลและ         

สารสนเทศที่เช่ือถือได (ซึ่งหมายถึง การดําเนินการอยางเปนระบบ)

การนาํไปปฏิบัติ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• การใชแนวทางเพื่อตอบสนองขอกําหนดตาง ๆ ของหัวขอที่มีความเกี่ยวของและ

สําคัญตอสวนราชการ
• การใชแนวทางอยางคงเสนคงวา (Consistent)
• การใชแนวทางในทุกหนวยงานที่ควรใช

การเรียนรู หมายถึง
• การปรับปรุงแนวทางใหดีข้ึน โดยใชวงจรการประเมินและการปรับปรุง
• การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดของแนวทาง โดยใชนวัตกรรม
• การแบงปนความรูจากการปรับปรุงที่ดี ข้ึนและนวัตกรรมกับหนวยงานและ   

กระบวนการอื่นที่เก่ียวของภายในสวนราชการ
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การบูรณาการ หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึงของ
• การใชแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการของสวนราชการ

ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอตาง ๆ ในเกณฑ
• การใชตัวชี้วัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ชวยเสริมกระบวนการและ          

หนวยงานทั่วทั้งสวนราชการ
• แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ การวิเคราะห การเรียนรู และการปฏิบัติการ มีความ

สอดคลองกลมกลืนกันทุกกระบวนการและหนวยงาน เพ่ือสนับสนุนเปาประสงค
ระดับองคกร

2. ผลลัพธ
ผลลัพธ หมายถึง ผลลัพธของการบรรลุขอกําหนดในหัวขอ 7.1-7.4
ปจจัยที่ใชในการประเมินผลลัพธมี 4 ปจจัย ไดแก
• ระดับของผลการดําเนินการในปจจุบัน
• อัตราการเปลี่ยนแปลง (เชน ความลาดชันของแนวโนมของขอมูล) และความ  

ครอบคลุม (เชน การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติและการแบงปนอยางกวางขวาง) ของ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ

• ผลการดําเนินการของสวนราชการเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียงที่เหมาะสม

• การเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลตาง ๆ (มักแสดงผลตามกลุมที่จําแนกไว) กับผลการ
ดําเนินการดานผลผลิตและบริการ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการ 
และแผนปฏิบัติการที่สําคัญตามที่ระบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร และในหัวขอ  
ที่อยูในหมวด 1-6



85

แนวทางการใหคะแนน

คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6)
0% หรือ

5%
• ไมมีแนวทางอยางเปนระบบ มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน (A)
• ไมมีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ หรือมีเพียงเล็กนอย (D)
• ไมแสดงใหเห็นวามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปญหา (L)
• ไมแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันในระดับองคกร แตละพ้ืนที่

หรือหนวยงานดําเนินการอยางเอกเทศ (I)
10%,
15%,

20% หรือ
25%

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีแนวทางอยางเปนระบบที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ (A)
• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเพียงแคในขั้นเริ่มตนในเกือบทุกพ้ืนที่หรือ

หนวยงาน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการบรรลุขอกําหนดพื้นฐานของหัวขอ (D)
• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปญหามาเปนแนวคิดในการปรับปรุง

ทั่วๆ ไป (L)
• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นที่หรือหนวยงานอื่น โดยสวนใหญเกิดจาก

การรวมกันแกปญหา (I)
30%,
35%,

40% หรือ
45%

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดพื้นฐาน
ของหัวขอ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ถึงแมวาบางพื้นที่หรือบางหนวยงานเพิ่งอยูใน
ข้ันเริ่มตน (D)

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีแนวทางอยางเปนระบบในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ
(L)

• เร่ิมมีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการพ้ืนฐานของสวนราชการ
ตามที่ระบุไวในเกณฑหมวดอื่น ๆ (I)
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คะแนน กระบวนการ (หมวด 1-6)
50%,
55%,

60% หรือ
65%

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดโดยรวม
ของหัวขอ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติเปนอยางดี ถึงแมวาอาจแตกตางกันในบางพื้นที่
หรือบางหนวยงาน (D)

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และเร่ิมมีการใชการเรียนรู
ในระดับองคกรไปปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่สําคัญ (L)

• มีแนวทางที่สอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับความตองการของสวนราชการ ตามที่ระบุไว
ในเกณฑหมวดอื่นๆ (I)

70%,
75%,

80% หรือ
85%

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตางๆ
ของหัวขอ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อไปปฏิบัติเปนอยางดีโดยไมมีความแตกตางที่สําคัญ (D)
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการใชการเรียนรู

ในระดับองคกรเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการ  มีการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการ
วิเคราะหและการแบงปนความรูในระดับองคกรสงผลตอการปรับปรุงใหดีข้ึนและการสราง
นวัตกรรม (L)

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความตองการของสวนราชการ ตามที่ระบุไวในเกณฑหัวขออ่ืน ๆ (I)
90%,
95%
หรือ

100%

• แสดงใหเห็นวามีแนวทางอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนดตาง ๆ
ของหัวขออยางสมบูรณ (A)

• มีการนําแนวทางไปถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอยางสมบูรณโดยไมมีจุดออนหรือความแตกตาง
ที่สําคัญในพื้นที่หรือหนวยงานใด ๆ (D)

• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเปนระบบโดยใชขอมูลจริง และมีการใชการเรียนรูใน
ระดับองคกรเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการทั่วทั้งสวนราชการ  มีการแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาการวิเคราะหและการแบงปนความรูในระดับองคกรผลักดันใหเกิดการปรับปรุงใหดีข้ึน
และการสรางนวัตกรรมทั่วทั้งสวนราชการ (L)

• มีแนวทางที่บูรณาการกับความตองการของสวนราชการเปนอยางดี ตามที่ระบุไวในเกณฑ
หัวขออ่ืนๆ (I)
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คะแนน ผลลัพธ (หมวด 7)
0% หรือ

5%
• ไมมีการรายงานผลลัพธ หรือมีผลลัพธที่ไมดีในเรื่องที่รายงานไว
• ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม หรือมีขอมูลที่แสดงแนวโนมในทางลบ
• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
• ไมมีการรายงานผลลัพธในเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการที่สําคัญของสวนราชการ

10%,
15%,

20% หรือ
25%

• มีการรายงานผลลัพธนอยเรื่อง มีการปรับปรุงบาง และ/หรือ เร่ิมมีระดับผลการดําเนินการที่ดี
นอยเรื่อง

• ไมมีการรายงานขอมูลที่แสดงแนวโนม
• ไมมีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
• มีการรายงานผลลัพธนอยเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการที่สําคัญของสวนราชการ

30%,
35%,

40% หรือ
45%

• มีการรายงานถึงการปรับปรุงตางๆ และ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในหลายเรื่อง
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ

• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีการพัฒนาของแนวโนม
• แสดงใหเห็นวาเร่ิมมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
• มีการรายงานผลลัพธในหลายเรื่องที่มีความสําคัญตอความตองการที่สําคัญของสวนราชการ

50%,
55%,

60% หรือ
65%

• มีการรายงานถึงแนวโนมของการปรับปรุง และ/หรือมีระดับผลการดําเนินการที่ดีในเกือบ
ทุกเร่ือง ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของหัวขอ

• ไมมีลักษณะของแนวโนมในทางลบ และไมมีระดับผลการดําเนินการที่ไมดีในเรื่องที่มีความ
สําคัญตอความตองการที่สําคัญของสวนราชการ

• แนวโนม และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันบางเรื่องดีถึงดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียง

• ผลลัพธตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และกระบวนการ
ที่สําคัญเปนสวนใหญ
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คะแนน ผลลัพธ (หมวด 7)
70%,
75%,

80% หรือ
85%

• มีผลการดําเนินการในปจจุบันที่ดีถึงดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของขอกําหนดของหัวขอ
เปนสวนใหญ

• สามารถรักษาแนวโนมการปรับปรุง และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันไวได
เปนสวนใหญ

• แนวโนม และ/หรือระดับผลการดําเนินการในปจจุบันจํานวนมากหรือสวนมาก แสดงถึงความ
เปนผูนํา และมีผลการดําเนินการที่ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ
เทียบเคียง

• ผลลัพธตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการ
และแผนปฏิบัติการที่สําคัญเปนสวนใหญ

90%,
95% หรือ

100%

• มีผลการดําเนินการในปจจุบันที่ดีเลิศในเรื่องที่มีความสําคัญของขอกําหนดของหัวขอ
เปนสวนใหญ

• มีการรายงานแนวโนมการปรับปรุงที่ดีเลิศ และ/หรือสามารถรักษาระดับผลการดําเนินการ
ที่ดีเลิศเปนสวนใหญ

• แสดงถึงความเปนผูนําและเปนระดับเทียบเคียงใหองคกรอื่นในหลายเรื่อง
• ผลลัพธตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กระบวนการ

และแผนปฏิบัติการที่สําคัญอยางสมบูรณ
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ขั้นตอนสูระดับการพัฒนาของหัวขอที่อยูในหมวด 1- 6 (กระบวนการ)

1.  ตั้งรับปญหา

การปฏิบัติการมีลักษณะเปนกิจกรรมมากกวาเปนกระบวนการ และตอบสนอง       
ความตองการหรือปญหาเฉพาะหนาสวนใหญ ขาดการกําหนดเปาประสงคที่ดี

2. แนวทางเร่ิมเปนระบบ

สวนราชการอยูในขั้นเริ่มตนของการปฏิบัติการโดยกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได มีการ
ประเมินผล การปรับปรุง และเร่ิมมีการประสานงานบางระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในสวนราชการ     
มีการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธ และเปาประสงคเชิงปริมาณ
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3. แนวทางสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน

การปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได และมีการประเมินผล         
อยางสม่ําเสมอเพื่อการปรับปรุง โดยมีการแบงปนความรูและการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 
ภายในสวนราชการ  กระบวนการตอบสนองยุทธศาสตรและกลยุทธ และเปาประสงคที่สําคัญของสวน-  
ราชการ

4. แนวทางที่มีบูรณาการกัน

การปฏิบัติการมีลักษณะเปนกระบวนการที่สามารถทําซ้ําได และมีการประเมินผล         
อยางสม่ําเสมอเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง โดยความรวมมือกับหนวยงานอื่น       
ที่ไดรับผลกระทบ  การวิเคราะห นวัตกรรม และการแบงปนความรู สงผลใหการทํางานขามหนวยงาน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการและตัวชี้วัดในการติดตามความกาวหนาของเปาประสงค     
เชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ และเปาประสงคของการปฏิบัติการที่สําคัญ
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แนวทางการตอบเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวทางการตอบเกณฑ แบงเปน 3 สวน ดังนี้
(1) แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 1-6
(3) แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7

แนวทางทั่วไป

1. อานหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้งเลม
• เกณฑเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ
• คําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวขอ
• ระบบการใหคะแนน
• อภิธานศัพท

2. ทบทวนรูปแบบของหัวขอและทาํความเขาใจวิธีการตอบขอกาํหนดของหัวขอตางๆ
 รูปแบบของหัวขอในหนาถัดไป แสดงใหเห็นสวนตาง ๆ ของหัวขอ บทบาท และตําแหนง
ของแตละสวน สวนราชการตองทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ ที่อยูในประเด็นพิจารณา         
หมายเหตุ และคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดและหัวขอ
 ขอกําหนดของหัวขออยูในรูปแบบคําถาม บางขอกําหนดในประเด็นพิจารณามีหลาย      
คําถาม ดังนั้น จึงควรตอบคําถามทั้งหมดของหัวขอนั้น แตไมจําเปนตองตอบทีละคําถามแยกกัน อาจรวม
การตอบหลายคําถามในประเด็นพิจารณาเดียวกันเปนกลุมตามความเหมาะสมของสวนราชการ คําถาม
ตางๆ ชวยชี้แนะใหเขาใจวาตองการขอมูลและสารสนเทศอะไรบาง

3. เร่ิมตนดวยการจัดทาํ “ลักษณะสาํคัญขององคกร”
ลักษณะสําคัญขององคกรเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะชวยใหเขาใจในสิ่งที่          

เก่ียวของและสําคัญที่สุดตอสวนราชการและผลการดําเนินการของสวนราชการ
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รูปแบบหัวขอ

1.1 การนําองคกร (70 คะแนน)                                                             กระบวนการ

  ใหอธิบายถึงการดําเนินการของผูบริหารของสวนราชการในการชี้นําองคกร   การ
กํากับดูแลตนเองที่ดี และใหอธิบายวาผูบริหารของสวนราชการทบทวนผลการดําเนินการอยางไร

   ใหสวนราชการตอบคําถามตอไปนี้

ก. การกําหนดทิศทางของสวนราชการ
(1) - ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ    

คานิยม เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว และผลการดําเนินการที่คาดหวังไว
รวมทั้งการถายทอดใหบุคลากรในสวนราชการนําไปปฏิบัติ

- ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว ผูบริหารของสวนราชการไดคํานึงถึง
ความตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลัก
ความโปรงใสและความชัดเจนอยางไร

- ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสื่อสารในเรื่องดังกลาวแบบ 2       
ทิศทางอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ไปสูบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีสําคัญ โดยผานระบบการนําองคกร

(2) ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศ
- เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  นวัตกรรม และความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน
- เพื่อใหเกิดการเรียนรู ท้ังในระดับสวนราชการและผูปฏิบัติงาน
- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม

ข. การกํากับดูแลตนเองที่ดี
(3) ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี สวนราชการดําเนินการอยางไรเกี่ยวกับปจจัยสําคัญ

ตอไปนี้
- ความรับผิดชอบของผูบริหารของสวนราชการตอการดําเนินการของสวนราชการ
- ความรับผิดชอบดานการเงิน
- การปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมายเหตุ

(1)
- “ผูบริหารของสวนราชการ” หมายถึง ผูนําระดับสูงสุดของสวนราชการของทาน
- “คณะผูบริหารของสวนราชการ” หมายถึง ผูนําระดับสูงของสวนราชการของทาน
และผูท่ีรายงานตรงตอผูบริหารของสวนราชการในโครงสรางองคกร
- การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง หมายถึง การสื่อสารท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งผูสื่อสาร
และ ผูรับสาร
- การสื่อสาร หมายรวมถึง การสื่อสารดวยวาจา เอกสาร กริยาทาทาง รวมถึง การประพฤติ
ตนเปนตัวอยางท่ีดี

(2) การสรางบรรยากาศ หมายถึง การที่สวนราชการจัดสรรใหสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุนใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความผาสุก
“การกระจายอํานาจการตัดสินใจ” (Empowerment) หมายถึง การใหอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและดําเนินการใหแกบุคลากร รวมถึง การมอบอํานาจ
(Authorization) โดยมุงเนนใหบุคลากรสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินการ
ท่ีดีของสวนราชการ ท้ังนี้ การกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรู
ความสามารถ และขอมูลสนับสนุน เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม

ชื่อหัวขอ
หมายเลขหัวขอ คะแนนของหัวขอ

ประเภทของขอมูลหรือสารสนเทศที่
สวนราชการตองตอบในหัวขอนี้

ชื่อหัวขอ
ของขอกําหนดพื้นฐานทั้งหมด

ขอกําหนดโดยรวมของหัวขอ
แยกเปนแตละเรื่องที่ควรพิจารณา

ประเด็นพิจารณา

หมายเหตุมีจุดประสงคเพื่อ
1. อธิบายคําศัพท และขอกําหนดที่
สําคัญใหชัดเจน

2.ใหคําแนะนําในการตอบ
3. ระบุหรืออธิบายความเชื่อมโยงที่
สําคัญ

ขอกําหนดตางๆ ที่เปนคําถาม
ในแตละประเด็นเพื่อพิจารณา
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แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 1-6
หัวขอในหมวด 1-6 มีจุดประสงคที่จะวินิจฉัยกระบวนการที่สําคัญที่สุดของสวนราชการ 

ซึ่งเปนกระบวนการที่สงผลใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการไดรวดเร็ว และสงผลตอ
ผลการดําเนินการ การวินิจฉัยและการใหขอมูลปอนกลับขึ้นอยูกับเนื้อหาและความสมบูรณของคําตอบ
ของหัวขอนั้น ๆ เปนอยางมาก ดังนั้น การใหขอมูลและสารสนเทศของกระบวนการที่สําคัญในการตอบ 
หัวขอเหลานี้จึงมีความสําคัญ  แนวทางการจัดทําและทบทวนสารสนเทศดังกลาว มีดังนี้

1. เขาใจความหมายของคาํถาม “อยางไร”
ในการตอบหัวขอในหมวด 1-6 ที่มีคําถาม “อยางไร” ควรใหขอมูลและสารสนเทศของ

กระบวนการที่สําคัญที่แสดงถึงแนวทาง การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ การเรียนรู และการบูรณาการ        
คําตอบที่ขาดสารสนเทศดังกลาว หรือคําตอบที่เพียงแตยกตัวอยางเทานั้นจะถูกประเมินตามแนวทางการ
ใหคะแนนวา “มีสารสนเทศนอยและไมชัดเจน”

2.  เขาใจความหมายของคาํถาม “อะไร”
หัวขอในหมวด 1-6 มีคําถาม “อะไร” อยู 2 แบบ
• คําถามแบบที่ 1 ถามถึงสารสนเทศพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่สําคัญและวิธี

ปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น การตอบแตเพียงวา “ใคร” เปนผูปฏิบัติอาจมี
ประโยชนบาง แตไมเพียงพอสําหรับการวินิจฉัยหรือใหขอมูลปอนกลับได

• คําถามแบบที่ 2 ตองการขอมูลและสารสนเทศวา ผล แผนงาน วัตถุประสงค          
เปาประสงค หรือตัวชี้วัดที่สําคัญของสวนราชการคือ “อะไร”

คําถามเหลานี้ กําหนดบริบทเพื่อใหสวนราชการแสดงใหเห็นถึงความสอดคลอง          
ไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการกันของระบบการจัดการผลการดําเนินการ ตัวอยางเชน เมื่อสวน-
ราชการกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธแลว แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินการและผลลัพธบางตัวที่รายงานไวในหมวด 7 ตองสัมพันธกับเปาประสงค         
เชิงยุทธศาสตรและกลยุทธนั้นๆ ดวย

3.  เขียนและทบทวนคาํตอบโดยคาํนึงถึงแนวทางและขอสังเกตตอไปนี้
 แสดงใหเห็นถึงแนวทางที่เปนระบบ
แนวทางที่เปนระบบ คือ แนวทางนั้นใชซ้ําได และใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อใหเกิดการ
เรียนรู หรืออาจกลาวไดวา แนวทางมีความเปนระบบ เมื่อแนวทางนั้นมีการประเมิน การ 
ปรับปรุง นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลใหแนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น
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 แสดงใหเห็นถึงการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
ควรสรุปวามีการนําแนวทางไปปฏิบัติในหนวยงานตาง ๆ ของสวนราชการ การถายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติอาจนําเสนอใหกระชับโดยใชตาราง

 แสดงใหเห็นถึงการเรียนรู
กระบวนการตาง ๆ ควรรวมวงจรการประเมินและการปรับปรุง รวมทั้งโอกาสของการเปลี่ยน
แปลงแบบกาวกระโดด   การปรับปรุงกระบวนการควรมีการแบงปนกับหนวยงานที่เหมาะสม
ของสวนราชการเพื่อใหเกิดการเรียนรูของสวนราชการ

 แสดงใหเห็นถึงการบูรณาการ
การบูรณาการแสดงความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันและความกลมกลืนระหวาง 
กระบวนการ แผนงาน ตัวชี้วัด และการปฏิบัติการ ที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสวนราชการ

 แสดงใหเห็นถึงการมุงเนนและความสม่าํเสมอ
การแสดงถึงการมุงเนนและความสม่ําเสมอ จะตองคํานึงถึงส่ิงสําคัญ 4 ประการ คือ
(1) ลักษณะสําคัญขององคกร ควรระบุใหชัดเจนวาอะไรบางที่สําคัญ
(2) หมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ รวมถึงวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและ

กลยุทธและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงประเด็นที่มุงเนน
มากที่สุด และอธิบายวาการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติสําเร็จไดอยางไร

(3) คําอธิบายการวิเคราะหและการทบทวนในระดับองคกร (หัวขอ 4.1 ) ควรแสดงวิธีการ
ที่สวนราชการวิเคราะหและทบทวนสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดําเนินการเพื่อกําหนด
ลําดับความสําคัญ

(4) หมวดการจัดการกระบวนการ ควรแสดงใหเห็นอยางเดนชัดถึงกระบวนการ ที่มีความ
สําคัญตอผลการดําเนินการโดยรวมของสวนราชการ การแสดงถึงความมุงเนนและ
ความสม่ําเสมอในหัวขอในหมวด 1-6 และการติดตามตัวชี้วัดที่เก่ียวของกันในหัวขอ
ในหมวด 7 จะชวยปรับปรุงผลการดําเนินการ

 ตอบขอกาํหนดของหัวขอตาง ๆ ใหสมบูรณ
สารสนเทศที่ขาดหายไป จะถือวาเปนความบกพรองในกระบวนการ และตองตอบประเด็น
พิจารณาทุกประเด็น การตอบคําถามแตละคําถามในประเด็นพิจารณาอาจตอบแยกกันหรือ
รวมกันก็ได

4. อางอิงหัวขออื่นตามความเหมาะสม
คําตอบในแตละหัวขอควรสมบูรณในตัวเองมากที่สุดเทาที่จะเปนได อยางไรก็ตาม      

คําตอบของแตละหัวขออาจเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงควรใชการอางอิงคําตอบในหัวขออ่ืน ๆ ตาม
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ความเหมาะสมแทนที่จะใหสารสนเทศซ้ําเดิม ในกรณีนั้น ควรรายงานสารสนเทศของกระบวนการที่สําคัญ
ไวในหัวขอที่ตองการสารสนเทศนั้น ตัวอยางเชน เร่ืองการศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากรควรรายงาน
อยางละเอียดในหัวขอ 5.2 และหากตองกลาวถึงเร่ืองการศึกษาและการฝกอบรมอีกในหัวขออ่ืน ควร       
อางอิงหัวขอ 5.2 โดยไมตองอธิบายรายละเอียดซ้ําเดิม

5.  ใชรูปแบบที่กระชับ
ควรนําเสนอขอมูลและสารสนเทศใหกระชับ โดยใชแผนภูมิแสดงการไหลของงาน 

(Flowcharts) ตาราง และหัวขอส้ันๆ (Bullets)

6.  อางอิงแนวทางการใหคะแนน
การประเมินคําตอบของหัวขอในหมวด 1-6 จะพิจารณาขอกําหนดของหัวขอและระดับการ

พัฒนาของแนวทางความครอบคลุมของการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ความครอบคลุมและทั่วถึงของการ
เรียนรู และการบูรณาการกับองคประกอบอื่นในระบบการจัดการผลการดําเนินการ ตามที่อธิบายไวใน        
แนวทางการใหคะแนน ดังนั้น สวนราชการจึงตองคํานึงถึงทั้งเกณฑและแนวทางการใหคะแนน
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แนวทางการตอบหัวขอในหมวด 7

เกณฑเนนผลลัพธเปนสําคัญ สารสนเทศ แนวทาง และตัวอยาง ที่แสดงถึงการรายงาน
ดานผลลัพธที่มีประสิทธิผลและสมบูรณ มีดังนี้

1.  มุงเนนผลลัพธที่วิกฤติที่สุด
การรายงานผลลัพธควรครอบคลุมขอกําหนดที่สําคัญที่สุดตอความสําเร็จของสวนราชการ

ตามที่แสดงใหเห็นอยางเดนชัดแลวในลักษณะสําคัญขององคกร และหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ หมวดการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งหมวดการจัดการ
กระบวนการ

2.  ใหความสาํคัญกับขอกาํหนดที่สาํคัญ 4 ประการของแนวทางการใหคะแนน เพื่อการรายงาน   
ผลลัพธที่มีประสิทธิผล

• ระดับผลการดาํเนินการ ควรรายงานในมาตราวัดที่ชัดเจน
• แนวโนม เพ่ือแสดงทิศทางของผลลัพธและอัตราการเปลี่ยนแปลง
• การเปรียบเทียบ เพ่ือแสดงผลลัพธเมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่เลือกมา          

อยางเหมาะสม
• ความครอบคลุมและความสําคัญของผลลัพธ เพ่ือแสดงวามีการรายงานผลลัพธ     

ที่สําคัญทั้งหมดและแยกตามกลุมที่จัดไว เชน ตามความสําคัญของผูรับบริการและ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย บุคลากร กระบวนการ และกลุมการใหบริการ

3.  แสดงขอมูลแนวโนมตลอดชวงเวลาที่มีการติดตามแนวโนม
ไมมีการจํากัดระยะเวลาของขอมูลแนวโนม แนวโนมของผลลัพธบางเรื่องอาจตองใชเวลา 

5 ปหรือมากกวา ชวงเวลาระหวางขอมูลควรมีความเหมาะสมสําหรับตัวชี้วัดแตละตัว สําหรับผลลัพธ       
ที่สําคัญ ๆ ควรแสดงขอมูลใหมดวยแมวาจะยังไมเห็นแนวโนมหรือผลเปรียบเทียบที่ชัดเจนก็ตาม

4.  ใชรูปแบบที่กระชับ เชน กราฟ และตาราง
ผลลัพธสวนใหญอาจนําเสนอในรูปแบบที่กระชับ โดยใชกราฟและตาราง ควรแสดง     

ขอมูลรายละเอียดของกราฟและตาราง เพ่ือความสะดวกในการตีความ ผลลัพธที่เกิดในชวงเวลาใด       
เวลาหนึ่ง หรือเปรียบเทียบกับองคกรอื่นควร “ปรับใหเปนฐานเดียวกัน” เชน การนําเสนอในรูปอัตราสวน
สําหรับขอมูลที่มีความแตกตางของขนาด ตัวอยางเชน การรายงานแนวโนมความปลอดภัยเปนจํานวนวัน
ทํางานที่สูญเสียตอจํานวนบุคลากร 100 คน จะมีความหมายมากกวาการรายงานจํานวนวันทํางาน         
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ที่สูญเสียไปทั้งหมด โดยเฉพาะถาจํานวนบุคลากรไมคงที่ในชวงเวลาที่รายงานผล หรือในกรณีที่มีการ
เปรียบเทียบผลลัพธกับสวนราชการอื่นที่มีจํานวนบุคลากรตางกัน

5.  บูรณาการผลลัพธเขาไวในเน้ือหา
ควรนําเสนอผลลัพธไวพรอมกับคําอธิบายของผลลัพธนั้น ๆ หากแนวโนมมีการเปลี่ยน

แปลงที่มีนัยสําคัญไมวาจะในดานบวกหรือดานลบก็ตาม สวนราชการควรมีคําช้ีแจง นอกจากนี้ ควรใช       
ตัวเลขกํากับใหสอดคลองกับหัวขอ เชน รูปที่ 3 ในหัวขอ 7.1 ควรใชตัวเลขกํากับรูปเปน 7.1–3

6. อางอิงแนวทางการใหคะแนน
การประเมินคําตอบของหัวขอในหมวด 7 จะพิจารณาขอกําหนดของหัวขอและนัยสําคัญ

ของแนวโนมของผลลัพธ ระดับผลการดําเนินการที่แทจริง ขอมูลเชิงเปรียบเทียบที่สัมพันธกัน ความสอด
คลองไปในแนวทางเดียวกันขององคประกอบที่สําคัญในระบบการจัดการผลการดําเนินการ และจุดแข็ง
ของกระบวนการปรับปรุงที่สัมพันธกับแนวทางการใหคะแนน ดังนั้น สวนราชการจึงตองคํานึงถึงทั้งเกณฑ
และแนวทางการใหคะแนน


