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สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร   
จัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะ     
การปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ จากการดําเนินงานโครงการดังกลาว  
ไดพัฒนาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานนําไปใชเปน  
แนวทางยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ

ในการนี้ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถ   
นําเกณฑไปใชในการยกระดับการปฏิบัติงาน และใชในการประเมินการปฏิบัติงาน
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําคูมือแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สําหรับใหหนวยงานภาครัฐใชเปน
เครื่องมือในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)

สํานักงาน ก.พ.ร. หวังเปนอยางย่ิงวาสวนราชการจะสามารถ       
นําหนังสือเลมนี้ไปใชประโยชนสําหรับการประเมินองคกรดวยตนเอง เพ่ือพัฒนา  
คุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เมษายน 2548



1

คูมือแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สําหรับใหหนวยงานภาครัฐใชเปนเครื่องมือ

ในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง
การประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) เปนกิจกรรม

หนึ่งที่ใชสําหรับทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร โดยเปนการ     
ทบทวนสิ่งที่องคกรดําเนินการอยูในปจจุบันหรือผลของการดําเนินการเทียบกับ
เกณฑที่ตั้งไว

การประเมินองคกรดวยตนเองเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพ          
รางกายเบื้องตน ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบกับเกณฑของคนที่มีสุขภาพดีเปนปกติ เชน 
อุณหภูมิรางกายคนที่มีสุขภาพปกติจะอยูในชวงไมเกิน 37 องศาเซลเซียส หากเรา     
รูสึกไมสบาย ก็อาจใชเทอรโมมิเตอรตรวจวัดอุณหภูมิในเบื้องตนกอนตัดสินใจไปพบ
แพทย ซึ่งหากพบวาอุณหภูมิรางกายอยูในชวงปกติ เราก็ดูแลใหคงความเปนปกติ 
ตอไป แตหากพบวามากกวาหรือนอยกวาเกณฑปกติจะเปนสัญญาณเตือนวาเราจะ
ตองไดรับการรักษาแกไขใหคืนสูสภาพปกติ หรือไมใหผิดปกติมากไปกวาที่เปนอยู 
ซึ่งอาจใชวิธีรับประทานยาปฏิชีวนะ นอนพักผอน ประคบดวยผาเย็น เช็ดตัวทุก    
ช่ัวโมง แลวแตความรุนแรงของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น

การประเมินองคกรดวยตนเอง คลายกับการประชุมทบทวนโดย    
ผูบริหาร ซึ่งองคกรทั่วไปคุนเคยดี แตสวนใหญการประชุมทบทวนโดยผูบริหาร      
มักมุงเนนที่ผลการดําเนินการและการแกไขปญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจยัง
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ไมครอบคลุมประเด็นที่ควรพิจารณาทบทวนทั้งหมด หรือไมไดพิจารณารายละเอียด
ของแตละประเด็นอยางจริงจัง ตลอดจนไมมีการวิเคราะหเปรียบเทียบวาส่ิงที่      
ดําเนินการอยูนั้นเปนสิ่งที่ดีเปนจุดแข็งขององคกร ส่ิงใดบางที่ขาดหายไปหรือมีอยู
แตยังไมสมบูรณ

การประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวทางคูมือเลมนี้ เปนการ   
ทบทวนสิ่งที่องคกรดําเนินการอยูในปจจุบันเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหาร      
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหทราบวาสุขภาพขององคกรอยูในระดับที่แข็งแรงดีอยูแลว  
หรือจําเปนตองไดรับการรักษาในดานใด เมื่อตรวจพบวาเร่ืองใดยังไมอยูในระดับที่
นาพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ องคกรจะไดพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงสุขภาพ
ขององคกรใหมีความแข็งแรงเปนปกติตอไป

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีพ้ืนฐานมาจากเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award - TQA) และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award - 
MBNQA) ซึ่งเปนเกณฑที่กําหนดขึ้นมาจากการเก็บขอมูลจากองคกรที่มีการบริหาร
จัดการเปนเลิศในระดับโลก
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ประโยชนของการประเมินองคกรดวยตนเอง
การประเมินองคกรดวยตนเองเปนวิธีการวัดผลที่จะทําใหเกิดการ

ปรับปรุงตลอดเวลา สามารถประเมินไดบอยเทาที่องคกรตองการ เพ่ือใหไดขอมูล  
ที่เปนจริงมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ชวยใหองคกรเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในองคกร     
อยางชัดเจน

หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการประเมินองคกรดวยตนเอง คือ 
ตองประเมินจากขอมูลที่มีอยูจริงในองคกร ไมใชจากการคาดเดา

ประโยชนของการประเมินองคกรดวยตนเอง  สรุปไดดังนี้
• องคกรไดขอมูล “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุง”   

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร
• ผูรับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและบริการ  

ขององคกรมากขึ้น
• บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานในองคกรมากขึ้น
• ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
• ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย
• ชวยยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรสูระดับ          

มาตรฐานสากล
• เปนตนแบบใหองคกรอื่นสามารถพัฒนาปรับปรุงใหประสบ  

ผลสําเร็จเชนเดียวกัน
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ขั้นตอนการประเมินองคกรดวยตนเอง

แนวทางการประเมินองคกรดวยตนเอง ประกอบดวย ข้ันตอน 10 
ข้ันตอน ดังรูปขางลางนี้

กอนเริ่มการประเมินองคกรดวยตนเอง ผูบริหารของสวนราชการ
และบุคลากรควรศึกษาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางละเอียด

ในระหวางการประเมินองคกรดวยตนเองนั้น หากสวนราชการพบวา
มีขอบกพรองดานขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ สวนราชการควรหยุดการประเมิน
ตนเองในขั้นตอนที่เหลือ และขามไปยังข้ันตอนที่ 9 การจัดทําแผนปรับปรงุแกไข 
และดําเนินตามแผนปรับปรุงจนไดขอมูลและสารสนเทศที่เพียงพอ จึงกลับมา 
ดําเนินการตอในข้ันที่หยุดการประเมินไว

รูปที่ 1 แนวทางการประเมินองคกรดวยตนเอง

ขัน้ตอนที ่1
กําหนด
ขอบเขต

การประเมนิ

ขัน้ตอนที ่2
กําหนดกลุม
ผูทําหนาท่ี
ประเมนิ

ขัน้ตอนที ่3
กําหนดแผน
การประเมนิ

ขัน้ตอนที ่4
จัดทาํ

ลกัษณะสาํคัญ
ขององคกร

ขัน้ตอนที ่5
ฝกประเมนิ
องคกร

ดวยตนเอง

ขัน้ตอนที ่10
ประเมนิ

และปรบัปรงุ
กระบวนการ

ข้ันตอนที ่9
จัดทาํแผน

ปรบัปรงุแกไข
ตามลาํดบั
ความสาํคญั

ข้ันตอนที ่8
วิเคราะห

โอกาสในการ
ปรบัปรงุ

และจัดลาํดบั

ข้ันตอนที ่7
ดาํเนนิการ
ประเมนิ

ขัน้ตอนที ่6
จัดตัง้ทีมงาน
ประเมนิ

ในแตละหวัขอ
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ขั้นตอนที่ 1 กาํหนดขอบเขตของการประเมิน

ในการประเมินองคกรดวยตนเองแตละคร้ัง สวนราชการสามารถ
กําหนดไดวาการตรวจประเมินในครั้งนี้ จะครอบคลุมทั่วทั้งสวนราชการหรือเฉพาะ
บางสวนงาน หรืออาจกําหนดวาจะตรวจประเมินเฉพาะในบางประเด็นเทานั้น

วัตถุประสงค  
• เพ่ือใหมั่นใจวาขอบเขตของการประเมินมีความครอบคลุม      

สวนงานหรือประเด็นที่ตองการ
• เพ่ือใหมั่นใจวามีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศของ 

สวนงานที่จะไดรับการประเมินอยางเหมาะสมครบถวน

กระบวนการ
• สวนราชการกําหนดใหชัดเจนวากระบวนการประเมินจะมีความ

ครอบคลุมทั่วทั้งสวนราชการหรือเฉพาะสวนงานใดสวนงาน
หนึ่ง

• สวนราชการกําหนดใหชัดเจนวาประเด็นใดท่ีจะเลือกมา
พิจารณา เชน ในการประเมินครั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะประเด็น 
ที่เก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

คําแนะนํา
ควรนําผังโครงสรางองคกรมาประกอบการพิจารณาในการกําหนด

ขอบเขตของการประเมิน

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6
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ขั้นตอนที่ 2 กาํหนดกลุมผูทาํหนาที่ประเมิน

สวนราชการควรกําหนดกลุมผูทําหนาที่ประเมิน เพ่ือรับผิดชอบ   
ในการจัดเตรียม “ลักษณะสําคัญขององคกร” ในการเตรียมขอมูลและตอบคําถาม
ในการประเมินในแตละหมวดของเกณฑ

วัตถุประสงค
เ พ่ือใหมั่นใจวาสามารถดําเนินการประเมินองคกรไดบรรลุ        

เปาประสงคและแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว

กระบวนการ
• สวนราชการกําหนดผูทําหนาที่ประเมินสําหรับเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐแตละหมวด ที่ประกอบดวย 1) การ
นําองคกร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 3) การ
ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4) การวัด
การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธการ  
ดําเนินการ

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินมีหนาที่ในการจัดเตรียม “ลักษณะ
สําคัญขององคกร” และผูทําหนาที่ประเมินแตละคนรับผิดชอบ
การเตรียมขอมูลและตอบคําถามในแตละหมวดของเกณฑตาม
ที่ไดรับมอบหมาย

•  ส วนราชการกําหนดผูประสานงานเพื่ อรวบรวมขอมูล         
หรือประสานงานติดตอสมาชิกในกลุมใหเกิดการสื่อสารขอมูล
อยางเหมาะสม ครบถวน

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6
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• ผูบริหารของสวนราชการใหการสนับสนุนทั้งในดานทรัพยากร
และเวลา ตลอดจนผลักดันใหเกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

คําแนะนํา
องคกรขนาดปานกลาง นิยมกําหนดผูทําหนาที่ประเมิน 7 คน     

รับผิดชอบเกณฑคนละหมวด สําหรับองคกรที่มีขนาดใหญ อาจกําหนดผูทําหนาที่
ประเมินมากขึ้น เพ่ือใหสามารถเตรียมขอมูลและตอบคําถามไดครบถวน

ผูทําหนาที่ประเมิน ควรเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีทักษะในการดําเนิน-
การอภิปราย มีความรูเก่ียวกับสวนราชการในภาพรวม และตองเปนผูที่มีความเขาใจ
ในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ขั้นตอนที่ 3 กาํหนดแผนการประเมิน

ในการประเมินแตละครั้ง สวนราชการควรกําหนดเปาประสงค 
กรอบเวลาเริ่มตนและแลวเสร็จที่ชัดเจน เพ่ือการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะดาน
บุคลากรและเวลา

วัตถุประสงค  
• เพ่ือกําหนดใหชัดเจนวาความคาดหวังจากการประเมินคืออะไร 

รวมทั้งทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการประเมิน
• เพ่ือกําหนดรูปแบบในการประเมินที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม

ของสวนราชการนั้น ๆ

กระบวนการ
• ผูบริหารของสวนราชการกําหนดเปาประสงคของการประเมิน 

เชน ตองการใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีความลึกในระดับใด  
และตองการใหแลวเสร็จเมื่อไร

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินกําหนดแผนรวมกันวาจะประเมินใน  
รูปแบบใด และจะนัดหมายเพื่อประชุมอภิปรายกันเมื่อไร     
ในหัวขอใดบาง เพ่ือใหสามารถประมวลผลไดทันชวงเวลา         
ที่ตองการ (ตัวอยางแผนการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 1)

สวนราชการสามารถเลือกรูปแบบการประเมิน  ดังนี้
• การอภิปราย (Oral Discussion) โดยใหกลุมผูทําหนาที่

ประเมินตกลงรวมกันวาคําถามใดที่สามารถตอบไดทันที           
คําถามใดที่ตองอาศัยการรวบรวมขอมูลกอนการตอบ

1 2 3 4 5
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• การสรุปประเด็นสําคัญ (Bulleted Report) โดยกลุมผูทําหนาที่
ประเมินแตละหมวดของเกณฑจะรวบรวมขอมูลประเด็น        
ที่สําคัญในระดับที่สามารถนํามาใชในการประชุมอภิปรายได

• การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ (Full Written Report)        
โดยกลุมผูทําหนาที่ประเมินจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
สวนราชการเพื่อใชเปนขอมูลอางอิงเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน     
ของทุกคน

คําแนะนํา
การ เลื อก รูปแบบในการประ เมินมีผลตอความเชื่ อ ถือได            

ของผลการประเมิน อยางไรก็ตาม สวนราชการควรเลือกรูปแบบที่เอ้ือใหผูทําหนาที่
ประเมินทุกคนใหขอมูลของสวนราชการในมุมมองของเขาได

สวนราชการที่เร่ิมประเมินตนเองเปนครั้งแรก ควรเริ่มจากการเขียน
รายงานเฉพาะสวน “ลักษณะสําคัญขององคกร” กอน หรืออาจจะเขียนเฉพาะ     
บางหัวขอของเกณฑ เชน เขียนเฉพาะหัวขอ 3.2.ก. สําหรับเกณฑหมวด 3 เปนตน
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ตารางที่ 1 ตัวอยางแผนการประเมิน

ผูไดรับมอบหมาย6. เสนอแผนเพื่อขออนุมติั

ผูไดรับมอบหมาย5. วิเคราะหสาเหตุ
และกําหนดแผนการปรบัปรงุ

Xกลุมผูประเมนิ4. ประชุม จัดลําดับประเด็น
ทีต่องปรบัปรงุ มอบหมายงาน

Xกลุมผูประเมนิ3. ประชุมอภิปราย
ผลการประเมนิครัง้ที ่2

Xกลุมผูประเมนิ2.  ประชุมอภิปราย
ผลการประเมนิครัง้ที ่1

กลุมผูประเมนิ1.  ประเมนิการดําเนินงาน
แตละเกณฑ

สัปดาหที ่3สัปดาหที ่2สัปดาหที ่1ผูรบัผิดชอบกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 4 จัดทาํ “ลักษณะสาํคัญขององคกร”

“ลักษณะสําคัญขององคกร” เปนการอธิบายภาพรวมของสวนราช-
การ ส่ิงที่เก่ียวของและสําคัญตอสวนราชการ การจัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร” 
จะทําใหเห็นถึงความเขาใจรวมกันในสิ่งที่มีความสําคัญที่สงผลกระทบตอวิธีการ
ดําเนินงานของสวนราชการ และจุดมุงหมายที่สวนราชการตองการมุงไป

วัตถุประสงค   
เพ่ือใหทุกคนในสวนราชการเขาใจถึงทิศทางและปจจัยแหงความ

สําเร็จในการปฏิบัติงานของสวนราชการนั้น ๆ

กระบวนการ   
• กลุมผูทําหนาที่ประเมินทบทวนคําถามของเกณฑในสวน 

“ลักษณะสําคัญขององคกร”
• กลุมผูทําหนาที่ประเมินจัดเตรียมคําตอบสําหรับ 2 สวน คือ

- ลักษณะขององคกร
- ความทาทายตอองคกร

• ผูบริหารของสวนราชการใหความเห็นชอบตอ “ลักษณะสําคัญ
ขององคกร” ที่จะใชเปนพื้นฐานในการประเมินสวนราชการ

1 2 3 4 5
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คําแนะนํา
 “ลักษณะสําคัญขององคกร” จะเปนแนวทางใหกลุมผูทําหนาที่

ประเมินในการเลือกสรรขอมูลและสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการประเมิน ดังนั้น             
ผูบริหารของสวนราชการควรใหความสําคัญกับสวนนี้ โดยอาจรวมกับกลุมผูทําหนาที่
ประเมินในการจัดทํา “ลักษณะสําคัญขององคกร” ตั้งแตตน

“ลักษณะสําคัญขององคกร” เปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมในการ  
ตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง หากพบวาเร่ืองใดมีขอมูลไมเพียงพอหรือขอมูล 
ขัดแยงกัน สวนราชการสามารถนําเร่ืองนั้นไปจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปรับปรุง    
โดยยังไมตองประเมินตนเองตอ

เนื่องจาก “ลักษณะสําคัญขององคกร” จะทําใหเห็นถึงความเขาใจ
รวมกันในสิ่งที่มีความสําคัญที่สงผลกระทบตอวิธีการดําเนินงานของสวนราชการ  
และจุดมุงหมายที่สวนราชการตองการมุงไป ดังนั้น ผูบริหารของสวนราชการ ควรทํา
ใหมั่นใจวาบุคลากรทุกคนในสวนราชการรับทราบและเขาใจรวมกันถึงประเด็นตาง ๆ 
ในสวน “ลักษณะสําคัญขององคกร” ของสวนราชการนั้น
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ขั้นตอนที่ 5 ฝกประเมินองคกรดวยตนเอง

กอนเริ่มประเมินจริง กลุมผูทําหนาที่ประเมินควรมีการฝกประเมิน
รวมกัน เพ่ือทําใหมั่นใจวากลุมผูทําหนาที่ประเมินมีความเขาใจที่ตรงกันในเรื่อง
กระบวนการประเมิน และเปนการปรับมุมมองของกลุมผูทําหนาที่ประเมินให     
ใกลเคียงกัน

วัตถุประสงค   
เพ่ือฝกประเมินองคกรโดยใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ        

ภาครัฐ

กระบวนการ
• กลุมผูทําหนาที่ประเมินทําความเขาใจแนวทางในการตอบ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
• กลุมผูทําหนาที่ประเมินทําความเขาใจเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในหมวดที่จะเปนตนแบบในการฝกประเมิน  
และศึกษาเพิ่มเติมในสวนคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวด 
และหัวขอ (อยูในภาคผนวก)

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาตอบ     
ในประเด็นสําคัญและเตรียมคําตอบ

• ผูทําหนาที่ประเมินในแตละหมวดอธิบายวิธีการดําเนินงาน   
และตัววัด การนําวิธีการและตัวชี้วัดเหลานั้นไปใช ตลอดจน   
วิธีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานและตัววัดผลเหลานั้น

• หากสวนราชการไมสามารถตอบคําถามในขอใดได แสดงถึง
โอกาสในการปรับปรุงในประเด็นนั้น

1 2 3 4 5
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• ในการประเมิน ใหเช่ือมโยงผลการประเมินกับ “ลักษณะสําคัญ
ขององคกร” ที่จัดทําข้ึน (ในขั้นตอนที่ 4) เพ่ือตรวจสอบ   
ความสอดคลองของขอมูลวาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินสรุปรวมกันถึง “จุดแข็ง” และ “โอกาส
ในการปรับปรุง” ของสวนราชการในหัวขอนั้น

คําแนะนํา
ในการฝกประเมินนี้ สวนราชการอาจเลือกใชรูปแบบการอภิปราย 

หรือการสรุปประเด็น แตเมื่อมีความชํานาญมากขึ้น อาจกาวหนาไปใชการเขียน   
รายงานเต็มรูปแบบ

ในการประเมินองคกรดวยตนเอง ในประเด็นที่พบวาเปนแผนงาน 
เปนแนวทางที่ดี มีการกระจายสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทําใหทุกสวนงาน
ประสานสอดคลองกัน และมีผลลัพธที่เปนเลิศในกระบวนการตรงกับเปาประสงค   
ที่ตั้งไว ใหสรุปวาเปน “จุดแข็ง” และสําหรับประเด็นที่ไมเปนไปตาม คุณลักษณะ  
ดังกลาว ใหสรุปวาเปน “โอกาสในการปรับปรุง” เพราะเปนโอกาสที่จะไดรับขอมูล 
ที่สําคัญตอการปรับปรุงสวนราชการ
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ขั้นตอนที่ 6 จัดตั้งทีมงาน

การประเมินองคกร ตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลจริง จึงจําเปนตอง
มีการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศเพื่อตอบคําถามตามเกณฑ การมีทีมงาน   
จะสามารถชวยในเรื่องการเก็บขอมูล และการดําเนินการประเมินใหแลวเสร็จ     
ตามแผนที่กําหนดไว

วัตถุประสงค   
เพ่ือเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนสมาชิกรับผิดชอบ

ในประเด็นที่เก่ียวของกับเกณฑหมวดที่ไดรับมอบหมาย

กระบวนการ
• ผูทําหนาที่ประเมินแตละคนเลือกสมาชิก 3-5 คน ซึ่งเปนผูที่มี

ความกระตือรือรนและมีความรูเปนอยางดีเก่ียวกับกิจกรรม 
ของสวนราชการที่เก่ียวของกับเกณฑหมวดนั้น

• ทีมงานกําหนดบทบาทของหัวหนาและสมาชิกในทีม
• หัวหนาทีมจัดเตรียมหนังสือเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ   

ภาครัฐเพื่อใหสมาชิกในทีมศึกษาเกณฑในหมวดที่ได รับ    
มอบหมาย ตลอดจนใหขอมูลเก่ียวกับขั้นตอนและแผนการ
ประเมินองคกรในครั้งนี้

คําแนะนํา
สมาชิกในทีมควรมาจากหลายระดับในสวนราชการ เพ่ือใหเกิด   

มุมมองและขอมูลที่หลากหลาย

การเชิญบุคคลภายนอกสวนราชการ เชน ผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสีย มาเปนสมาชิกในทีมประเมิน จะชวยใหเห็นภาพในมุมมองที่ครอบคลุมขึ้น
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ขั้นตอนที่ 7 ดาํเนินการประเมินองคกร

ผูทําหนาที่ประเมินของเกณฑแตละหมวดจะเปนผูนําทีมงานของตน
ในการเก็บรวบรวมขอมูลและเตรียมตอบคําถาม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจาก
สมาชิกในทีมในประเด็นที่เก่ียวของ

วัตถุประสงค
เพ่ือคนหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของสวนราชการ

กระบวนการ
• ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 1-6 ใหอานแนวทางในการตอบ

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในมิติแนวทาง-การ
ถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ-การเรียนรู-การบูรณาการ

• ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 7 ใหอานแนวทางในการตอบ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในมิติผลลัพธ

• แตละทีมทําความเขาใจคําถามในหมวดและหัวขอที่รับผิดชอบ
และเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาตอบในประเด็นสําคัญ      
และเตรียมคําตอบ

• ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 1-6 ใหดําเนินการเหมือนข้ันตอน
ที่ 5 ฝกประเมินองคกรดวยตนเอง

• ทีมที่รับผิดชอบเกณฑหมวด 7 ใหทํางานรวมกับทีมงานอื่น ๆ 
ในการเชื่อมโยงผลลัพธกับแนวทางปฏิบัติ

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินประชุมแลกเปลี่ยนผลประเมิน เพ่ือหา
ขอสรุปถึง “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุงของสวน-
ราชการ
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• กลุมผูทําหนาที่ประเมินสรุป ลงมติเห็นชอบ ลงคะแนนในหัวขอ
ที่ประเมิน และบันทึก “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการปรับปรุง”
ที่ไดจากการประชุม

• การอางอิงไปที่แตละหัวขอของเกณฑชวยใหไดรับสารสนเทศ  
ที่เปนประโยชนในการปรับปรุง และการยอมรับของผูบริหาร

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินตกลงรวมกันถึงส่ิงที่เปนประเด็นหลัก  
ที่เก่ียวของกับทุกหัวขอ (Key Theme)

คําแนะนํา
ประธานในที่ประชุมควรควบคุมการอภิปรายใหอยูในประเด็น   

ของ “ส่ิง” ที่ตองทําใหสําเร็จ ไมใช “วิธีการ” ที่จะทําใหสําเร็จ

ไมมีการตัดสิน ผิด ถูก ไมมีการหาตัวคนผิด และยังไมกําหนด   
แนวทางแกไขในขั้นตอนนี้

จะปดการอภิปรายในแตละหัวขอ ตอเมื่อไดขอตกลงในเรื่องส่ิงที่  
จําเปนตองปรับปรุงและมีการใหคํามั่นที่จะสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลง

การสรุปคะแนนรวมกันควรเปนไปดวยเหตุผลและหลักฐาน ไมใช
การตกลงยินยอมเพราะความเหนื่อยลา หรือเฉล่ียคะแนนออกมาโดยไมมีการชี้แจง
เหตุผลและแสดงหลักฐาน

คะแนนที่ไดรับไมสําคัญเทากับการไดทบทวนถึงส่ิงที่สวนราชการได
ดําเนินการไป และการไดรับขอมูลที่เปนความจริงมาวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ
ดําเนินการใดๆ ตอไป
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ขอพึงปฏิบัติสาํหรับการประเมินองคกรดวยตนเอง
• ประเมินสิ่งที่สวนราชการไดวางระบบไวและปฏิบัติไปแลว 

(อดีตจนถึงปจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมินองคกร ไมใช      
ส่ิงที่สวนราชการตั้งใจจะทําในอนาคต )

• ประเมินวาไดมีอะไร ทําอะไร อยางไร เปน “จุดแข็ง” หรือ “มี
โอกาสในการปรับปรุง” เร่ืองอะไรบาง แตจะยังไมมีการระบุ  
ถึงวิธีการแกไขในขั้นตอนการประเมินนี้

• ไมมีการกลาวโทษกันวา เพราะใครทําหรือไมทําอะไร จึงทําให
สวนราชการขาดสิ่งนั้นๆหรือไดคะแนนนอย

• ผูทําหนาที่ประเมินทุกคนมีความเขาใจถึงเปาประสงคของการ
ประเมินตรงกัน

• อาจแบงการอภิปรายเปนครั้งละหมวดหรือครั้งละหัวขอ     
เพ่ือไมใหเกิดความเหนื่อยลาจนเกินไป และเกิดการประเมิน 
ใหผาน ๆ ไป โดยไมมีรายละเอียดและไมเกิดประโยชน
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ขั้นตอนที่ 8 วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงและจัดลําดับ

หลังจากการประเมินองคกร สวนราชการอาจพบ “โอกาสในการ      
ปรับปรุง” หลายขอ การวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของ “โอกาสในการ    
ปรับปรุง” จะชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูมาใชอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของ “จุดแข็ง” และ “โอกาสในการ    

ปรับปรุง” เพ่ือชวยในการจัดทําแผนปฏิบัติสําหรับการปรับปรุงสวนราชการ

กระบวนการ
• กลุมผูทําหนาที่ประเมินตัดสินใจรวมกันถึงปจจัยที่จะนํามาใช 

ในการพิจารณา ซึ่งอาจรวมถึงขอจํากัดดานทรัพยากร
• “ลักษณะสําคัญขององคกร” ที่จัดทําไวในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งช้ีให

เห็นถึงส่ิงที่มีความสําคัญสําหรับองคกร จะชวยในการกําหนด
ปจจัยที่จะนํามาใชในการจัดลําดับความสําคัญ

• ตัวอยางปจจัยในการตัดสินใจ เชน ความเชื่อมโยงกับแผน       
ยุทธศาสตรและกลยุทธ  ผลกระทบตอสวนราชการ คาใชจาย 
ระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวนบุคลากรที่มีอยู

• กลุมผูทําหนาที่ประเมินจัดลําดับความสําคัญ “โอกาสในการ  
ปรับปรุง” ที่พบเทียบกับปจจัยตาง ๆ  (ตัวอยางการจัดลําดบั
ความสําคัญในการปรับปรุง ดังแสดงในตารางที่ 2)

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6
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คําแนะนํา
ในการประเมินองคกรดวยตนเองในปแรก ๆ สวนราชการควรเลือก

เร่ืองที่สามารถปรับปรุงใหสําเร็จไดไมยากนัก เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการเห็นถึง
ความสําเร็จและประโยชนจากการดําเนินการนี้ ซึ่งจะเปนการจูงใจใหมีบุคลากร     
ใหความรวมมือมากขึ้น

ตารางที่ 2 แสดงการจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุง

เมื่อพิจารณาทรัพยากรที่สวนราชการมีอยูแลว สวนราชการอาจ   
ไมสามารถแกไขทุกประเด็นปญหาไดในเวลาเดียวกัน สวนราชการอาจเลือกส่ิงที่    
ปรับปรุงงายแตใหผลกระทบมากมาดําเนินการกอน แลวจึงดําเนินการกับประเด็น   
ที่เหลือในโอกาสตอไป

ปรับปรุงงาย 
ผลกระทบนอย

คว
าม

ยา
ก ง
าย
ขอ

งก
าร
ป รั

บป
รุง

ระดับผลกระทบ

งา
ย

ยา
ก

มากนอย

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบนอย

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก

ปรับปรุงงาย
ผลกระทบมาก



21

ขั้นตอนที่ 9 การจัดทาํแผนปรับปรุงแกไข
ตามลาํดับความสาํคัญ

การทําใหมั่นใจวาการประเมินองคกรเปนประโยชนตอสวนราชการ 
“โอกาสในการปรับปรุง” ที่พบจากการประเมินจะไดรับการแกไข สวนราชการตองมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปรับปรุง

วัตถุประสงค
เพ่ือนําผลลัพธจากการประเมินองคกรมาจัดทําเปน Roadmap ใน

การปรับปรุงสวนราชการ

กระบวนการ
• ผูทําหนาที่ประเมินเปนผูจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ   

ปรับปรุงในประเด็นที่จัดลําดับความสําคัญไวในอันดับตน ๆ
• ในการจัดทําแผนการปรับปรุง สวนราชการควรกําหนดผูรับ  

ผิดชอบที่ชัดเจนในทุกข้ันตอน รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความ
สําเร็จและเวลาแลวเสร็จของแตละข้ันตอน

• ผูนําระดับสูงตองมีการสื่อสารแผนการปรับปรุงไปใหทั่วทั้ง     
สวนราชการ

• ผูทําหนาที่ประเมินจะทําหนาที่ติดตามความกาวหนาของแผน
การปรับปรุงและใหขอมูลปอนกลับ

• ผูนําระดับสูงตองส่ือสารถึงความกาวหนาของแผนการปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ รวมถึงการเฉลิมฉลอง ยกยองชมเชย         
เมื่อประสบผลสําเร็จตามแผน

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6
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คําแนะนํา
เมื่อมีการมอบหมายใหผูทําหนาที่ประเมินแตละคนหรือแตละกลุม

รับผิดชอบในการจัดทําแผนการปรับปรุงแลว ควรมีการนําแผนทั้งหมดมาประชุม
รวมกัน เพ่ือปรับเทียบใหแผนสอดประสานกัน เนื่องจากในข้ันตอนของแผนตาง ๆ 
อาจมีความตองการใชทรัพยากรหรือกลุมคนกลุมเดียวกันในบางประเด็น หรือมีการ
ออกแบบระบบงานที่จะปรับปรุงขัดแยงกัน หรือมีงานบางสวนที่สามารถปรับปรุง
เพียงครั้งเดียวแตใหผลในการแกไขไดหลายปญหา (ตัวอยางการจัดทําแผนปรับปรุง    
ดังแสดงในตารางที่ 3)

หลังจากแผนปรับปรุงไดรับการอนุมัติแลว ผู รับผิดชอบและ        
ผูเก่ียวของตองดําเนินการแกไขปรับปรุงตามแผนที่กําหนดไว และมีการติดตามผล
การปรับปรุงในแตละข้ันตอนตามความเหมาะสม บางกรณีอาจมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนแผนตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป หลังจากนั้นควรมีการทบทวน   
หรือประเมินซ้ําวาการปรับปรุงดังกลาวสงผลตอความมีประสิทธิผลของสวนราชการ
มากนอยเพียงใด และมีประเด็นใดที่ควรนํามาดําเนินการตอไป
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ตารางที่ 3 การจัดทําแผนการปรับปรุงจากผลการประเมินองคกรดวยตนเอง

ประเดน็ปรบัปรุงเรือ่ง : …………………………………………………………………………………………………………………………… ..
เปาหมาย : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ : …………………………………………………….………………………………………………………………………………
ลาํดบัที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ งบประมาณ หนวยงานผดิชอบหลัก

*ตามการจดัลําดบัความสาํคัญ  *การปรับปรงุฐานขอมลูปจจบุนั
มขีอมลูทีเ่ปนปจจบุนัเพือ่ใชในการกาํหนดทศิทางระยะสัน้และระยะยาว

มขีอมูลทีเ่ปนปจจุบนัสาํหรับกระบวนการวางแผนในเดอืนมนีาคม 2548

1 ศึกษาขอมลูทีม่อียูในปจจุบนั ต.ค. 47 พ.ย. 47         - ฝายเทคโนโลยี
2 เกบ็ขอมลูผูรับบรกิาร ต.ค. 47 ม.ค. 48   10,000 ฝายบริการ
3 สาํรวจความตองการของชมุชน ธ.ค. 47 ธ.ค. 47   20,000 ฝายบริหาร
4 ปรับปรงุฐานขอมลูใหทนัสมยั ต.ค. 47 ม.ีค. 48   50,000 ฝายเทคโนโลยี

เร่ิมตน ส้ินสุด

รวมงบประมาณ  110,000

อนมุติัโดย นายรุงเรือง กาวไกล วนัที่ 10 กนัยายน 2547
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ขั้นตอนที่ 10 การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

การประเมินองคกรดวยตนเองและนําผลการประเมินไปปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอจะชวยใหสวนราชการมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม      
ตัวกระบวนการประเมินองคกรเองก็ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย เพ่ือให
สามารถลดรอบเวลาในการรวบรวมสารสนเทศ รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคที่พบใน
ระหวางการประเมินดวย

วัตถุประสงค
เ พ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวนการตรวจประเมินองคกร      

ดวยตนเอง

กระบวนการ
• ผูนําระดับสูงจะไดรับขอมูลปจจัยความสําเร็จและอุปสรรค  

จากการประเมินองคกรดวยตนเอง จากผูทําหนาที่ประเมิน 
สมาชิกของทีมประเมิน และหัวหนาทีมที่นําแผนการปรับปรุง 
ไปดําเนินการ สวนราชการตองนําขอมูลดังกลาวมาใชเปนขอมูล
สําหรับการปรับปรุงกระบวนการประเมินองคกรในรอบถัดไป

• ในข้ันตอนสุดทายของการประเมินนี้ สวนราชการควรกําหนด
และวางแผนการประเมินในรอบถัดไป โดยมุงเนนใหเกิดการ
ประเมินในเชิงลึกมากขึ้น เชน ในครั้งแรกอาจประเมินเฉพาะ
สวน “ลักษณะสําคัญขององคกร” ในรอบถัดไป ใหประเมิน
เกณฑในหมวดอื่น ๆ เปนตน

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6
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คําแนะนํา
ปจจัยที่ตองนํามาอภิปรายเพื่อปรับปรุงกระบวนการ อาทิ ส่ิงที่

ปฏิบัติไดดีแลว ส่ิงที่ควรปรับปรุง ปญหาอุปสรรคที่พบ การเลือกผูเขารวมเปน    
ทีมงาน การสื่อสารในเวลาที่เหมาะสม รอบเวลา บทบาทและความรับผิดชอบ


