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กรอบการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ทร. และนโยบาย ผบ.ทร.
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙
การประเมิ นผลนี้ เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งของคณะท างานขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ กองทั พเรื อ และนโยบาย
ผู้บัญชาการทหารเรือ (คยน.ทร.) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. หลักการประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
การประเมินความก้าวหน้ าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ ของหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ เรื อ อาศั ย หลั ก การประเมิ น องค์ ก รด้ ว ยตนเอง
(Self Assessment) วิเคราะห์หาจุดที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา(Gap Analysis) เพื่อจัดทาแผนการพัฒนา
หน่ ว ย(Action Plan) น าไปสู่ การปฏิ บั ติ (Implement) โดยมี การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
(Monitoring/Evaluate) สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือได้

รูปภาพที่ ๑ ภาพแสดงหลักการประเมินความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ
๒. แนวทางการประเมินให้คะแนนและระดับการประเมิน
๒.๑ แนวทางการประเมินให้ คะแนนพิจารณาถึ งการกาหนดแนวทางไว้ ล่ วงหน้า (Approach) การน าแนวทาง
ไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมทั้งแนวลึกและกว้างกับกาลังพลของหน่วยในทุกระดับ (Deploy) การประเมินการดาเนินงาน
โดยมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ บทเรี ยนที่ ได้ รั บในการปฏิ บั ติ งานที่ ผ่ านมา น าไปสู่ ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน
(Learning) และการบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั้ง แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และ ผลการ
ดาเนินงานสอดคล้องในทางเดียวกันกับเป้าประสงค์ของหน่วย (Integration)
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๒.๒ ระดับการประเมินแบ่งออกเป็น ๕ ระดับสอดคล้องตามนโนบาย ผบ.ทร. ประจาปีงป.๕๙ ดังนี้
๒.๒.๑ ระดับ ๑ ขั้นต้องปรับปรุง คือ หน่วยไม่ได้มีการกาหนดแนวทางหรือดาเนินการใดๆ
๒.๒.๒ ระดับ ๒ ขั้นพอใช้ คือ หน่วยมีการกาหนดแนวทางการดาเนินการในเรื่องนั้น
๒.๒.๓ ระดับ ๓ ขั้นมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐาน คือ หน่วยมีการนาแนวทางที่กาหนดไป
ปฏิบัติหรือถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
๒.๒.๔ ระดับ ๔ ขั้นมาตรฐาน (Standard) คือ หน่วยได้นาผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไป
ปรับปรุงการดาเนินงานจนเกิดความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
๒.๒.๕ ระดับ ๕ ขั้นมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นมืออาชีพ คือ การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานของ
หน่วยมีประสิทธิภาพสูงบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ระดับ ๑
ขั้นต้อง
ปรับปรุง
หน่วยไม่ได้มี
การกาหนด
หรือดาเนินการ
ใดๆ

ระดับ ๒
ขั้นพอใช้
หน่วยมีการ
กาหนดแนว
ทางการ
ดาเนินการใน
เรื่องนั้น

ระดับ ๓
ขั้นมีความพร้อม
ก้าวเข้าสู่ความ
เป็นมาตรฐาน
หน่วยมีการนา
แนวทางที่กาหนด
ไปปฏิบัติหรือ
ถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติการ

ระดับ ๔
ขั้นมาตรฐาน
(Standard)

ระดับ ๕
ขั้นมีความพร้อม
ก้าวเข้าสู่ความเป็น
มืออาชีพ
หน่วยได้นาผลการ
การปฏิบัติงานที่เป็น
ประเมินการปฏิบัติงาน มาตรฐานของหน่วย
ที่ผ่านมาไปปรับปรุงการ มีประสิทธิภาพสูง
ดาเนินงานจนเกิดความ บรรลุตามเป้าหมาย
เป็นมาตรฐานในการ
ที่ตั้งไว้
ปฏิบัติงาน

ตารางที่ ๑ แสดงระดับการประเมิน
๓. กรอบแนวทางการประเมินแบ่งการประเมินออกเป็น ๓ ส่วนดังนี้
๓.๑ การประเมินองค์ความรู้ ๑ หัวข้อ
๓.๑.๑ ผลการประเมินความสาเร็จของหน่วยตามแผนการจัดการความรู้ของ ทร.
๓.๒ การประเมินสมรรถภาพร่างกายและจิตใจกาลังพล แบ่งเป็น ๓ หัวข้อดังนี้
๓.๒.๑ การประเมินการตรวจสุขภาพประจาปีของหน่วย พิจารณาประเมินจากองค์ประกอบที่สาคัญ ๒ ส่วน ดังนี้
๓.๒.๑.๑ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยทีเ่ ข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
๓.๒.๑.๒ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยที่มผี ลการตรวจสุขภาพประจาปีผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๒.๒ การประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๓.๒.๒.๑ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๓.๒.๒.๒ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยทีม่ ีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๒.๓ การประเมินความผาสุกของกาลังพล ทร. (Navy Happy Workplace)
๓.๒.๔ การประเมินการตรวจสุขภาพจิต
๓.๓ การประเมินการบริหารจัดการ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้
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๓.๓.๑ การประเมิ นการบริ หารจั ดการตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ตอนดังนี้
๓.๓.๑.๑ ตอนที่ ๑ ลักษณะสาคัญขององค์กร โดยประเมินภาพรวมการบริหารจัดการหน่วย
ที่ผู้ บ ริ หารให้ ความส าคัญตามลั กษณะส าคัญของหน่ว ย เช่น ภารกิจ ขอบเขต ความรับผิ ดชอบหน้าที่ส าคัญ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของหน่วย พันธกิจ (Core Business) ที่ใช้ในการขับเคลื่อน กระบวนการหลัก ขั้นตอน
ตามกระบวนการหลักที่สาคัญ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน
๓.๓.๑.๒ ตอนที่ ๒ เกณฑ์ และระดับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยได้
พิจ ารณาสภาพแวดล้ อมการปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานของ ทร. และ แนวคิ ดตามเกณฑ์ก ารพัฒ นาคุณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบการประเมิน เพื่อทาให้ของหน่วยงานของ
ทร. ได้มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน (Standard Navy) ในปี งป.๖๐ โดยกาหนดหัวข้อใน
การประเมินดังนี้
๓.๓.๓.๒.๑ ผู้บริหารของหน่ว ย มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม และเป้าประสงค์
หรือผลการดาเนินการที่คาดหวัง ได้สอดคล้องกับ ทร. และมีการถ่ายทอดไปยังกาลังพลของหน่วยในทุกระดับ
๓.๓.๓.๒.๒ หน่ ว ยมีแผนที่ยุ ทธศาสตร์ของหน่ว ย ที่ถ่ายทอดไปสู่ การปฏิบัติ หรือ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี มีการประเมินผลสาเร็จ และความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของหน่วย
๓.๓.๓.๒.๓ หน่วยมีการนาผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๓.๓.๓.๒.๔ หน่ ว ยมีการนาข้อ มูล ผลการด าเนิ นงานที่ผ่ านมา ใช้ประกอบในการ
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วย
๓.๓.๓.๒.๕ หน่วยมีแผนด้านทรัพยากรบุคคล(HRD,HRM) ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
ของหน่วย โดย แผนดังกล่าวได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ความต้องการ
ด้านขีดความสามารถ และอัตรากาลังพลของหน่วย รวมถึงได้นาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็จตาม
เป้าหมายของหน่วย
๓.๓.๓.๒.๖ หน่วยมีการกาหนดพันธกิจ(Core Business) กระบวนการหลักที่สาคัญ
และกระบวนการสนับสนุน รวมทั้ง มีการวิเคราะห์หาข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ เพื่อนามาจัดทาขั้นตอน
(WORK FLOW) ตามกระบวนการหลักที่สาคัญ และคู่มือการการปฏิบัติงานที่สาคัญ (Work Manual) ของหน่วย
ตลอดจนนาข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอร้องเรียน และ
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ใช้ประกอบในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานและคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วย
๓.๓.๓.๒.๗ หน่วยมีการวัดผลลัพธ์การดาเนินงานที่คลอบคลุ มมิติทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่
มิติด้านประสิทธิภาพและการบรรลุพันธกิจหรือเป้าหมายของหน่วย มิติด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของหน่วย มิติด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลหน่วย
มิติด้านงบประมาณและการเงิน มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (สะท้อนในรูปเชิงปริมาณและคุณภาพ)
๓.๓.๒ ผลการตรวจประเมิน นขต.ทร. ของคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ ทร. โดย
ได้พิจารณานาผลคะแนนที่ นขต.ทร. ได้รับมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการบริหารจัดการของหน่วย

ปรับปรุงเมื่อ 8 ก.พ.59 version 9

4

กรอบการประเมิน

๑. การประเมินองค์ ความรู้
๑.๑ ผลการประเมินความสาเร็ จ
ของหน่ วยตามแผนการจัดการ
ความรู้ ของ ทร.

๒.การประเมินสมรรถภาพ
ร่ างกายและจิตใจกาลังพล

๒.๑ ผลการตรวจสุขภาพประจาปี

๒.๒ ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่ างกายของกาลังพล

๓.การประเมินการบริ หารจัดการ
๓.๑ การประเมินการบริ หารจัดการ
ตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจาปี งป. ๕๙
ตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการภาครั ฐ (PMQA)
๓.๒ ผลการตรวจประเมิน นขต.ทร.
จากคณะทางานพัฒนาคุณภาพการ
บริ หารจัดการของ ทร.

๒.๓ ผลการประเมินความผาสุก
ของกาลังพล ทร.
๒.๔ ผลการตรวจสุขภาพจิ ต

รูปภาพที่ ๒ แสดงกรอบการประเมิน
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ร่างเกณฑ์และระดับการประเมิน
๑. การประเมินองค์ความรู้
๑.๑ การประเมินจากผลคะแนนการตรวจประเมิน นขต.ทร. ของคณะทางานการจัดการความรู้ของ ทร
เกณฑ์และระดับการประเมิน

หัวข้อการประเมิน
ผลการตรวจประเมิน นขต.ทร.
จากคณะทางานการจัดการความรู้
ของ ทร.
ผลคะแนนที่ นขต.ทร.ได้รับจากการ
ตรวจประเมินจของคณะทางานการ
จัดการ ความรู้ของ ทร.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

< ๕๐

๕๐ – ๕๙

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ ขึ้นไป

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

๒. การประเมินสมรรถภาพร่างกายและจิตใจกาลังพล
๒.๑ ผลการตรวจสุขภาพประจาปี
หัวข้อการประเมิน

เกณฑ์และระดับการประเมิน

๒.๑ ผลการตรวจสุขภาพประจาปี

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๒.๑.๑ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยที่
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี

< ๖๐

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ – ๘๙

๙๐ ขึ้นไป

๒.๑.๒ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยที่ผ่าน
เกณฑ์การตรวจสุขภาพประจาปี

< ๕๐

๕๐ – ๕๙

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ ขึ้นไป

๒.๒ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกาลังพล
หัวข้อการประเมิน
๒.๒ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของกาลังพล

เกณฑ์และระดับการประเมิน
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๒.๒.๑ ร้อยละของกาลังพลของหน่วยที่เข้า
รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

< ๕๐

๕๐ – ๕๙

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ ขึ้นไป

๒.๒.๒ ร้อยละของกาลังพลที่มีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

< ๕๐

๕๐ – ๕๙

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ ขึ้นไป
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๒.๓ ผลการประเมินความผาสุขของกาลังพล ทร. (Navy Happy Workplace)
หัวข้อการประเมิน
๒.๓ ผลการประเมินความผาสุขของกาลังพล

เกณฑ์และระดับการประเมิน
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

< ๕๐

๕๐ – ๕๙

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ ขึ้นไป

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

ทร. (Navy Happy Workplace)
๒.๓.๑ ผลคะแนนที่ นขต.ทร.ได้รบั จากการ
ตรวจประเมินความผาสุขของกาลังพล
ทร. (Navy Happy Workplace)

๒.๔ ผลการประเมินการตรวจสุขภาพจิต
หัวข้อการประเมิน
๒.๔ ผลการประเมินการตรวจสุขภาพจิต

เกณฑ์และระดับการประเมิน
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

๒.๔.๑ รายละเอียดของเกณฑ์เป็นไปตาม
ที่ ทร. จะกาหนด
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๓. การประเมินการบริหารจัดการ
๓.๑ ร่างแบบประเมินการบริหารจัดการตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
บทนา
แบบประเมินการบริหารจัดการตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ (PMQA) นี้ เป็นแบบประเมินที่มุ่งเน้นตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ มีพื้นฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ ทร.ดาเนินการ
รายละเอียดในแบบประเมินนี้ จึงเป็นการนาข้อมูลมาจากการดาเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วย ที่คณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ทร.
ดาเนินการในหน่วยระดับ นขต.ทร. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อเนื่องมา นามาใช้เป็นหลัก
แบบประเมิ น นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย ๒ ตอน ได้ แก่ ตอนที่ ๑ ลั ก ษณะส าคั ญขององค์ ก ร และตอนที่ ๒
เกณฑ์และระดับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง ๗ หมวด
ตอนที่ ๑ ลักษณะสาคัญขององค์กร
เป็นการสรุปภาพรวมของหน่วยข้อมูลที่แสดงอธิบายเป็นไปตามเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
๑. หน่วย…………………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นส่วนราชการขึ้นตรง ทร.
๒. ภารกิจ…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สาคัญ
๓.๑.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.๒.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.๓.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๓.๔.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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๔. หน้าที่สาคัญที่ได้รับมอบหมาย
๔.๑.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๔.๒.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๔.๓.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๔.๔.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๕. วิสัยทัศน์(เป้าหมาย) ของหน่วย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๖. พันธกิจ(Core Business)
๖.๑.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๖.๒.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๖.๓.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๖.๔.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๖.๕.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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๗. พันธกิจ/กระบวนการหลัก/กระบวนการย่อย/ขั้นตอนตามกระบวนการหลักที่สาคัญ
๗.๑.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๗.๒.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๗.๓.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๗.๔.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๘. พันธกิจ/กระบวนการหลัก/กระบวนการย่อย/ขั้นตอนตามกระบวนการหลักที่สาคัญ นั้น หน่วยเห็นว่า
มีมาตรฐานอย่างไร สถานะปัจจุบันอยู่ในระดับใด มีแผน/แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างไร และ
กาหนดเป้าหมาย/คาดหมายผลการดาเนินการในปี ๒๕๖๐ เช่นไร
๘.๑.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๘.๒.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๘.๓.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๘.๔.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๙. องค์ความรู้ของกาลังพลของหน่วยในการปฏิบัติงานตามพั นธกิจ/กระบวนการหลัก/กระบวนการย่อย/
ขั้นตอนตามกระบวนการหลักที่สาคัญ นั้น อยู่ในระดับใด มีปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนมีข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอย่างไร
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.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๑๐. เอกสาร/คู่มือการปฏิบัติ งานตามพันธกิจ/กระบวนการหลัก/กระบวนการย่อย/ขั้นตอนตามกระบวน
การหลักที่สาคัญ นั้น มีครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด รวมทั้งมีปัญหาและแนวทางแก้ไข ตลอดจนมีข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะอย่างไร
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ตอนที่ ๒ เกณฑ์และระดับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง ๗ หมวด
หัวข้อการประเมินการบริหารจัดการ

เกณฑ์และระดับการประเมิน
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๑. การประเมินการนาองค์การ ประเมินแนวทางและวิธีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ ค่านิยม ที่สอดคล้องกับ ทร.

ระดับ ๑

ระดับ
๒

ระดับ
๓

ระดับ
๔

ระดับ
๕

๑.๑ ผู้บริหารของหน่วยดาเนินการ กาหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมของหน่วยได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ทร. มีการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ ค่านิยมสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากรใน
องค์กร

มีแนวทาง
การ
กาหนด
กาหนด
วิสัยทัศน์
/
เป้าหมาย
และ
ค่านิยม
ของ
หน่วย

วิสัยทัศ
น์และ
ค่านิยม
ของ
หน่วยมี
ความ
สอดคล้
องกับ
ทร.
และ
ภารกิจ
หลัก
ของ
หน่วย

มีการ
สื่อสาร
ถ่ายทอ
ด
วิสัยทัศ
น์และ
ค่านิยม
ไปสู่
กาลัง
พลของ
หน่วย

มีการ
ประเมิ
นการ
รับรู้
วิสัยทัศ
น์และ
ค่านิยม
ของ
กาลัง
พลของ
หน่วย

มีการ
ประเมิน
พฤติกร
รม การ
ปฏิบัตงิ
านของ
กาลังพล
ที่
สอดคล้
องตาม
ค่านิยม
ของ
หน่วย

๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประเมินการการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วย และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตั ิหรือ
แผนปฏิบตั ิราชการปี

ระดับ ๑

ระดับ
๒

ระดับ
๓

ระดับ
๔

ระดับ
๕

๒.๑ หน่วยมีแผนที่ยทุ ธศาสตร์ของหน่วย และถ่ายทอดไป สู่
การปฏิบัติ หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปี

มีแนวทาง
ในการ
จัดทา
ยุทธศาส
ตร์ของ
หน่วย
(วิธีการ
วิเคราะห์
สภาพแว
ดล้อม
SWOT)

มี
แนวทา
ง
ถ่ายทอ
ด
ยุทธศา
สตร์
ของ
หน่วย
ลงสู่
แผนป
ฏิบัติ
การ

แผน
ยุทธศา
สตร์
ของ
หน่วย
มีความ
เชื่อมโย
ง กับ
เป้าประ
สงค์ใน
ระดับ
ทร.

มีการ
ประเมิ
น
ความ
สาเร็จ
แผนปฏิ
บัติ
ราชกา
ร
ประจา
ปีและ
แผน
ยุทธศา
สตร์
ของ
หน่วย

นาผล
การ
ประเมิน
ไปใช้
ทบทวน
และ
ปรับปรุ
งแผน
ยุทธศา
สตร์ให้มี
ความ
เหมาะส
ม ต่อ
เปลี่ยนแ
ปลงที่
อาจ
เกิดขึ้น
ใน
อนาคต
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เกณฑ์และระดับการประเมิน

หัวข้อการประเมินการบริหาร
จัดการ
๓. การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ น
เสีย นาผลการประเมินความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจ มาใช้
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๓.๑ หน่วยมีการนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ไม่มีการระบุ
กลุ่มผู้รับ
บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วน
เสียตาม
กระบวนการ
หลักที่สาคัญ

มีการระบุกลุ่ม
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตาม
กระบวนการ
หลักที่สาคัญ

(Core
Business)

ของหน่วย
๔. การวัด การวิเคราะห์
ประเมิน ทบทวน ผลสาเร็จของ
หน่วย ความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
ความสาเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุง
๔.๑ การนาข้อมูลผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา เพือ่ วิเคราะห์
และประเมินผลสาเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
และความสาเร็จของแผนปฏิบัติร
ราชการประจาปี เพือ่ นาไปสูก่ าร
ปรับปรุง

ระดับ ๓

ระดับ ๔

การ
ปฏิบัติงาน
ของหน่วย
คานึงถึง
กลุ่ม
ผู้รับบริการ
(Core Business) และผู้มีสว่ น
ของหน่วยได้
ได้ส่วนเสีย
อย่างครบถ้วน

ระดับ ๕

มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตาม
กระบวนการ
หลักที่สาคัญ

นาผลทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์
ความพึงพอใจ
และไม่พึง
พอใจ ไปใช้ใน
การปรับปรุง
การ
ปฏิบัติงาน
(Core Business) ของหน่วย
ของหน่วยได้
อย่างครบถ้วน
ระดับ ๔
ระดับ ๕

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

มีการเก็บ
รวบรวม
ข้อมูลการ
ดาเนินงานที่
ผ่านมา

นาข้อมูลผลการ
ดาเนินงานที่
ผ่านมาไปใช้ใน
การประเมินผล
สาเร็จ
ความก้าวหน้า
ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

นาข้อมูล
ผลการ
ประเมินการ
ดาเนินงาน
ที่ผ่านมาใช้
ในการ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบในการ
จัดเก็บ
ฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยเพื่อ
นามาใช้ในการ
ประเมิน
ความสาเร็จใน
การดาเนินงาน

ฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานถูก
นาไปใช้
ประกอบใน
การวางแผน
และกาหนด
เป้าหมายของ
หน่วย
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หัวข้อการประเมินการบริหาร
จัดการ
๕. การมุ่งเน้นบุคลากร
ประเมินการจัดทาแผนด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HRD,HRM)
ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
หน่วย
๕.๑ หน่วยมีแผนด้าน
ทรัพยากรบุคคล(HRD,HRM) ที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วย
โดย แผนดังกล่าวได้มกี าร
ประเมินสภาพแวดล้อมความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
ความต้องการด้านขีดความ
สามารถ และอัตรากาลังพล
ของหน่วย รวมถึงได้นาแผน ไป
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายของหน่วย
๖. การมุ่งเน้นระบบการ
ปฏิบัติการประเมินการกาหนด
กระบวนการทางานที่สาคัญ/
กระบวนการสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน รวมทั้ง
มีการวิเคราะห์ขอ้ กาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ
ตลอดจน มีวิธีการในการ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
เพื่อปรับปรุงผลผลิต หรือ
บริการ

เกณฑ์และระดับการประเมิน
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

มีแนวทาง
การจัดแผน
ทรัพยากร
บุคคล
(HRD,HRM)
ที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ของหน่วย

นาแผน
ทรัพยากรบุคคล
(HRD,HRM)ไปสู่
การปฏิบัติหรือ
ถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติ
ราชการประจา
ของหน่วย

มีการติดตาม
ประเมินผล
สาเร็จของแผน
ทรัพยากรบุคคล
(HRD,HRM)ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี

ประเมิน
ผลสาเร็จของ
แผนด้าน
ทรัพยากร
บุคคล
(HRD,HRM)
ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์
ของหน่วย

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

นาผลการ
ประเมิน
ผลสาเร็จของ
แผนทรัพยากร
บุคคล
(HRD,HRM)ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ไปใช้ในการ
ปรับปรุงแนว
ทางการจัดทา
แผนทรัพยากร
บุคคลของหน่วย
ระดับ ๔

ระดับ ๕
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๖.๑ หน่วยมีการกาหนด
กระบวนการทางานที่สาคัญ/
กระบวนการสร้างคุณค่า และ
กระบวนการสนับสนุน รวมทั้ง
มีการวิเคราะห์ข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการ เพือ่
นามาจัดทาขั้นตอนการทางาน
ที่สาคัญ (WORK FLOW) และ
คู่มือการทางานที่สาคัญ (Work
Manual) ของหน่วย

หัวข้อการประเมินการบริหาร
จัดการ
๗. ผลลัพธ์การดาเนินงาน
เป็นการตรวจประเมินหน่วย
มีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
การติดตามเพือ่ ปรับปรุ
งลดความผิดพลาด และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายของหน่วย
๗.๑ หน่วยมีการวัดความสาเร็จ
ตามตัวชีว้ ัดที่สาคัญ (KPI)
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วย

แสดง
แนวทางการ
กาหนด
กระบวนการ
ทางานที่
สาคัญ/
กระบวนการ
สร้างคุณค่า
และ
กระบวนการ
สนับสนุน

ระดับ ๑

มีแนวทาง
การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดที่
สาคัญที่ของ
ลงสู่
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปีของ
หน่วย

มีการจัดทา
มีการจัดทาคู่มือ มีนาข้อมูลการ
ขั้นตอนการ
การทางาน
ประเมินความพึง
ทางานที่สาคัญ (Work Manual) พอใจ/ไม่พึง
(WORK FLOW) ของกระบวนงาน พอใจของ
ของกระบวนงาน ที่สาคัญ/
ผู้รับบริการและผู้
ที่สาคัญ/
กระบวนการ
มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระบวนการ
สร้างคุณค่า และ ขอร้องเรียน และ
สร้างคุณค่า
กระบวนการ
ผลการ
กระบวนการ
สนับสนุนของ
ปฏิบัติงานที่ผ่าน
สนับสนุน และ หน่วย
มาใช้ในการ
ข้อกาหนดที่
ปรับปรุงขั้นตอน
สาคัญและ
การทางานที่
ตัวชี้วัดของ
สาคัญ (WORK
กระบวนการ
FLOW)
เกณฑ์และระดับการประเมิน

ระดับ ๒

มีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
เพื่อใช้ในการ
ประเมิน
ความสาเร็จ
ได้ครอบคลุม
การดาเนินงาน
ด้านต่างๆ

มีการ
ปรับปรุงคู่มือ
การทางาน
(Work Manual)
ของ
กระบวนงาน
ที่สาคัญ/
กระบวนการ
สร้างคุณค่า
และ
กระบวนการ
สนับสนุนของ
หน่วย

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

มีการติดตาม
การดาเนินการ
ให้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดที่สาคัญ

การติดตาม
การดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
/ตัวชีว้ ัดที่สาคัญ
ครอบคลุม
การดาเนินงาน
ในด้านต่างๆ

นาผลการ
ประเมิน
ตามค่า
เป้าหมาย /
ตัวชี้วัดที่
สาคัญปใช้
ในกาหนดค่า
เป้าหมาย
เพื่อให้ บรรลุ
การดาเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ

๓.๒ ผลการตรวจประเมิน นขต.ทร. ของคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ ทร.
เกณฑ์และระดับการประเมิน

หัวข้อการประเมิน
ผลการตรวจประเมิน นขต.ทร.
จากคณะทางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของ ทร.

ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕
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๘.๑ ผลคะแนนที่ นขต.ทร.ได้รับ
จากการตรวจประเมินของ
คณะทางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ ของ ทร.

< ๕๐

๕๐ – ๕๙

๖๐ – ๖๙

๗๐ – ๗๙

๘๐ ขึ้นไป

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน
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