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รายงานงวดท่ี 3 (ฉบับสมบูรณ์) 
โครงการพฒันาองคก์ารสูค่วามเปน็เลศิเพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 

กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุิธรรม 
******************* 

 

 แผนแม่บทการพฒันาองคก์ารไปสู่ความเปน็เลศิ กรมบังคับคดี ปี 2560-2564 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศหรือองค์การที่มีสมรรถนะสูง  (High Performance Organization : 
HPO) เป็นเป้าหมายที่ส าคัญหนึ่งของกรมบังคับคดี  

 
หลังจากที่ในปี 2560 กรมบังคับคดี ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และทบทวนแผนยุทธศาสตร์                   

ปี 2560-2564 ซึ่งเป้าหมายหนึ่งที่ส าคัญ คือ ยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
2560  กรมบังคับคดี จึงได้ร่วมกับผู้บริหารในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาองค์การ
ตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) (OFIs Roadmap) เพื่อยกระดับไปสู่องค์การ              
ที่ เป็นเลิศตามหลักเกณฑ์การประเมินตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) โดยได้ท าการ
ประเมินผลเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนหรือโอกาสในการปรับปรุง  และน ามาเป็นปัจจัย
น าเข้าในการจัดท าแผนฉบับนี้ ซึ่งเป็นหลักการมาตรฐานในการวางแผนที่ดี  
 

ทั้งนี ้แผนแม่บทการพัฒนาองค์การเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์การที่เป็นเลิศฉบับนี้  จะช่วยให้ กรมบังคับ
คดี สามารถเตรียมความพร้อมในการยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นระบบมีประสิทธิผลและมีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนสามารถได้รับรางวัล PMQA รายหมวด อีกทั้งท าให้ กรมบังคับคดี มีทิศทางที่ชัดเจนทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้นที่จะยกระดับไปสู่ความเลิศเช่นเดียวกับองค์การช้ั นน า ซึ่งจะช่วยให้องค์การเติบโตอย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
 สรุปแผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) โดยมี
จ านวนทั้งสิ้น 18 แผนงาน เรียงตามระยะเวลาเริ่มด าเนินการได้ ดังนี้ 

• เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 แผนงาน (ก าหนด Baseline) และทบทวนพัฒนา
ปรับปรุงต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ 2564 

• เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 7 แผนงาน  และทบทวนพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจนถึง
ปีงบประมาณ 2564 
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• เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 6 แผนงาน  และทบทวนพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจนถึง
ปีงบประมาณ 2564    

• เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 4 แผนงาน และทบทวนพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจนถึง
ปีงบประมาณ 2564    

• ปีงบประมาณ 2564 ทบทวนพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง จ านวน 18 แผนงาน  
 
 

เป้าหมายหลักตามแผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี  
(ปีงบประมาณ 2560-2564) 

ตัวชี้วัด ผลงาน 
ปี 2560 

เป้าหมาย 
ปี 2561 

เป้าหมาย 
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

คะแนนตามระบบ
ประเมินผล PMQA 

(เต็ม 1,000 คะแนน) 

278 
(ผ่านการ
รับรอง 
ระดับ  

FL ver. 
2.0) 

 

300 
(+22 

คะแนน) 
หรือได้รับ
รางวัล 

รายหมวด  
อย่างน้อย  
1 หมวด 

320 
(+20 คะแนน) 

หรือได้รับ
รางวัล 

รายหมวด  
อย่างน้อย  
1 หมวด 

340 
(+20 คะแนน) 

หรือได้รับ
รางวัล 

รายหมวด  
อย่างน้อย  
1 หมวด 

360 
(+20 คะแนน) 

หรือได้รับ
รางวัล 

รายหมวด  
อย่างน้อย  
1 หมวด 
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แผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2560-2564) : เรียงตามหมวด PMQA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ      หมายถึง โครงการที่เร่ิมด าเนินการในปีนั้นๆ  
        หมายถึง โครงการที่มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน คุณภาพครบถ้วนตามมิติ ADLI 
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แผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี  
(ปีงบประมาณ 2560-2564)  : เรียงตามล าดับปีท่ีเริ่มด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ     หมายถึง โครงการที่เร่ิมด าเนินการในปีนั้นๆ  
       หมายถึง โครงการที่มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน คุณภาพครบถ้วนตามมิติ ADLI 
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2. ความเป็นมา 
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้น าการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ส านักงาน ก.พ.ร.   
ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยได้ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ
ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเกณฑ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้
ปรับปรุงเกณฑ์ไปสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) และก าหนดให้
ส่วนราชการน าไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 และเมื่อส่วนราชการ
ด าเนินการครบทั้ง 6 หมวด ได้จัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified 
Fundamental Level) เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อมของส่วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่การด าเนินการ 
เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปี พ.ศ.2555 โดยในการพิจารณาให้รางวัลจะพิจารณาจาก
ระดับการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550  

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกณฑ์คุณภาพการการบรหิารจัดการภาครัฐ มีความทันสมัยตามบริบททีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-2561) 
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ จึงเห็นควรปรับปรงุเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบรหิาร 
จัดการภาครัฐ โดยสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงเป็นการปรับให้สอดคล้องกับบริบทของภาคราชการในปัจจบุนั 
ที่มุ่งเน้นการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจ ตลอดจนความเช่ือถือไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ การพัฒนา
ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และการปรับตัวอย่างสมดุลในการท างานระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของภาคราชการและระดับประเทศ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการและผลลัพธ์ที่สะท้อนความส าเร็จ 
ของการบริหารจัดการองค์การอย่างยั่งยืน 

  

ดังนั้น กรมบังคับคดี จึ งควรน าแนวทางตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA)                           
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ  โดยจะเริ่มต้นด้วยการประเมินตนเองในแต่ละหมวด                
เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น (Strength) และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ตามระดับ
การพัฒนาของกระบวนการและผลการด าเนินการทีก าหนดไว้ในแนวทางการให้คะแนน รวมทั้งจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ตลอดจนจัดท าแผนพัฒนาองค์กรทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เพื่อให้องค์กรมีทิศทาง       
ในการยกระดับองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจน 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ผู้บริหารกรมบังคับคดีมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร            
สู่ความเป็นเลิศ  

3.2 เพื่อให้กรมบังคับคดีมีกรอบทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กร                
ที่เป็นเลิศตามกรอบ PMQA ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
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4. ผลการประเมินองคก์รตามหลักเกณฑ ์PMQA  
  การประเมินผลการด าเนินงานกรมบังคับคดีตามระบบ PMQA จะช่วยพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน
และผลการด าเนินการของกรมฯ ในทุกด้านรวมทั้งเป็นเครื่องมือการจัดการที่มีประโยชน์ และสามารถปรับใช้กับ
ยุทธศาสตร์  ระบบการจัดการคุณภาพของกรมฯได้อย่างลงตัว  ดังนั้นระบบ PMQA จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจและความเช่ือมั่นแก่
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนมีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูล แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี และผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดขององค์การ รวมทั้งได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ PMQA รวมถึง
แสดงตัวอย่าง Best Practice ขององค์การช้ันน าในแต่ละด้าน และได้ให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมอบรมด าเนินการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และน าผลประเมินมาวิเคราะห์ประมวลผลคะแนน 

 
ค าอธิบายการให้คะแนนหมวดกระบวนการ (1-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-5% 10-25% 30-45% 50-65% 70-85% 90-100%

A

ไมม่แีนวทาง

อยา่งเป็นระบบ

มสีารสนเทศ

นอ้ยและไม่

ชดัเจน

เร ิม่มแีนวทาง

อยา่งเป็นระบบ

ทีต่อบสนองตอ่

ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน

มแีนวทางอยา่ง

เป็นระบบและมี

ประสทิธผิลที่

ตอบสนองตอ่

ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน

มแีนวทางอยา่ง

เป็นระบบและมี

ประสทิธผิลที่

ตอบสนองตอ่

ขอ้ก าหนด

โดยรวม

มแีนวทางอยา่ง

เป็นระบบและมี

ประสทิธผิลที่

ตอบสนองตอ่

ขอ้ก าหนดตา่งๆ

มแีนวทางอยา่งเป็น

ระบบและมี

ประสทิธผิลที่

ตอบสนองตอ่

ขอ้ก าหนดตา่งๆ 

ของหวัขอ้อยา่ง

สมบรูณ์

D

ไมม่กีารน า

แนวทางทีเ่ป็น

ระบบไป

ถา่ยทอดเพือ่

น าไปปฏบิตั ิ

หรอืมเีพยีง

เล็กนอ้ย

น าแนวทางไป

ปฏบิตัใินข ัน้

เร ิม่ตน้เกอืบทุก

พืน้ที ่ท าใหไ้ม่

บรรลใุน

ขอ้ก าหนดพืน้ฐาน

น าแนวทางไป

ปฏบิตัทิุกพืน้ที ่

แตบ่างพืน้ทีใ่นข ัน้

เร ิม่ตน้

น าแนวทางไป

ปฏบิตัเิป็นอยา่งดี

 ถงึแมแ้ตกตา่ง

กนัในบางพืน้ที่

น าแนวทางไป

ปฏบิตัเิป็นอยา่งดี

 โดยไมม่คีวาม

แตกตา่งทีส่ าคญั

น าแนวทางไปปฏบิตั ิ

อยา่งสมบรูณ์ ไมม่ ี

จุดออ่นหรอืความ

แตกตา่งทีส่ าคญัใน

ทุกพืน้ทีห่รอื

หนว่ยงาน

L

ไมม่แีนวคดิใน

การปรบัปรงุ มี

การปรบัปรงุเม ือ่

เกดิปญัหา

เรมีเปลีย่นจาก

การต ัง้รบัปญัหา

 มาเป็นแนวคดิ

การปรบัปรงุท ัว่ๆ

 ไป

เรมีมแีนวทาง

อยา่งเป็นระบบใน

การประเมนิและ

ปรบัปรงุ

กระบวนการที่

ส าคญั

ใชข้อ้มูลจรงิใน

การประเมนิและ

ปรบัปรงุอยา่ง

เป็นระบบ เร ิม่ใช้

 OL และ

นวตักรรม

ปรบัปรงุ

กระบวนการที่

ส าคญั

ใชข้อ้มูลจรงิใน

การประเมนิและ

ปรบัปรงุอยา่ง

เป็นระบบ OL 

และนวตักรรม

เป็นเครือ่งมอื

ส าคญัในการ

จดัการ มกีาร

ปรบัปรงุย ิง่ข ึน้

จากการวเิคราะห์

ระดบัองคก์ร & 

Sharing

ใชข้อ้มูลจรงิในการ

ประเมนิและปรบัปรงุ

อยา่งเป็นระบบ OL 

รวมท ัง้นวตักรรมเป็น

เครือ่งมอืส าคญัท ัง้

องคก์ร มกีาร

ปรบัปรงุและ

นวตักรรม โดยการ

วเิคราะหร์ะดบัองคก์ร

 & Sharing ชดัเจน

ท ัง้องคก์ร

I

ไมแ่สดงใหเ้ห็น

วา่มคีวาม

สอดคลอ้งไปใน

แนวทาง

เดยีวกนัใน

ระดบัองคก์ร

แนวทางที่

สอดคลอ้งกบั

หนว่ยงานอืน่

สว่นมากเกดิ

จากการรว่มกนั

แกป้ญัหา

เร ิม่มแีนวทางที่

สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ

พืน้ฐานของ

องคก์รทีร่ะบไุวใ้น

 OP และเกณฑ์

หวัขอ้อืน่ๆ

มแีนวทางที่

สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการ

ขององคก์รทีร่ะบุ

ไวใ้น OP และ

เกณฑห์วัขอ้อืน่ๆ

มแีนวทางที่

บรูณาการกบั

ความตอ้งการ

ขององคก์รทีร่ะบุ

ไวใ้น OP และ

เกณฑห์วัขอ้อืน่ๆ

มแีนวทางทีบ่รูณา

การกบัความ

ตอ้งการขององคก์ร

ทีร่ะบไุวใ้น OP และ

เกณฑห์วัขอ้อืน่ๆ 

เป็นอยา่งดี
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ตารางสรุปคะแนนการประเมิน 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

ปี 2560 
คะแนนประเมิน  
ท่ีได้รับ (ร้อย

ละ) 

คะแนนประเมินท่ี
ได้รับถ่วงน้ าหนัก 

(คะแนน) 
หมวด 1 การน าองค์กร    
1.1 การน าองค์กรโดยผู้บริหารส่วนราชการ 70 30 21.00 
1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 50 35 17.50 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์    
2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 40 30 12.00 
2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 40 25 10.00 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี 
  ส่วนได้ส่วนเสีย 

   

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 50 25 12.50 
3.2 การสร้างความผูกพัน 60 20 12.00 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้    
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผล 
 การด าเนินการส่วนราชการ 

50 25 12.50 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50 20 10.00 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 40 25 10.00 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 50 20 10.00 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ    
6.1 กระบวนการท างาน 60 25 15.00 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 40 25 10.00 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 400 31.38 125.50 

รวม 1,000  278 
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ภาพรวมผลการประเมิน 
กรมบังคับคดี มีภาพรวมผลการประเมิน PMQA ปี 2560 อยู่ในช่วง Band 2 (คะแนน 10% - 25%) ซึ่ง
หมายถึง องค์กรเริ่มมีแนวทางที่เปน็ระบบ มีแผนงานโครงการในระยะสัน้ มีแนวทางข้ันตอนของกระบวนการท างาน
หลักตามที่เกณฑ์ PMQA ก าหนดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละกระบวนการยังขาดการประเมินผลตาม
ตัวช้ีวัดกระบวนการที่มีคุณภาพ รวมทั้งน าผลประเมินหรือผลส ารวจต่างๆ ไปวิเคราะห์และหาโอกาสในการพัฒนา
ปรับปรุงในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจริง (Fact Based Management) ตลอดจนควรเพิ่มการบูรณาการทั่ว
ทั้งองค์กร  
 
ข้อสังเกตของท่ีปรึกษาจากการประเมินตามระบบ PMQA ของ กรมบังคับคดี ประจ าปีบัญชี 2560 

1. แม้ว่ากระบวนการท างานหลักจะเริ่มมีแนวทางข้ันตอนการท างานที่ชัดเจน แต่ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัด
ประสิทธิผลที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ และมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิ ด รวมทั้ง
วิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและน ามาจัดท าแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการทบทวนก าหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และให้มีตัวช้ีวัดทั้งตัวช้ีวัดน า (Leading KPI) และตัวช้ีวัดตาม (Lagging KPI) 

3. ควรมีการทบทวนหรือออกแบบระบบงาน กระบวนการท างานใหม่ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์องค์กร ความต้องการผู้รับบริการ ข้อกฎหมายต่างๆ และบูรณาการระหว่างกัน                            
ทั้งกระบวนการท างานหลักและกระบวนการท างานสนับสนุน พร้อมจัดให้มี คู่มือการปฏิบัติงาน 

4. ควรเริ่มสร้างวัฒนธรรมในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานอยู่ตลอดเวลาใหท้ั่วทั้งองค์กร เช่น จัดให้
มีโครงการ 1 หน่วยงาน 1 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน (One Department One re-Process) 
โดยให้ ศึกษาตัวอย่างของหน่วยงานช้ันน าในแต่ละเรื่องหรือศึกษ าข้อมูลของคู่เทียบหรือคู่แข่ง 
(Benchmarking) รวมถึงวิเคราะห์เสียงหรือความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมาใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  การบูรณาการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กับ
การวางแผนด้านบุคลากรและงบประมาณรวมทั้งการจัดการสารสนเทศ , การน าความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. เนื่องจากในช่วง 5 ปีข้างหน้า จะมีผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุเป็นจ านวนมาก การวางแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) ควบคู่กับการโอนถ่ายความรู้จากผู้เกษียณอายุ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ค่อนข้างมาก 

6. ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มการท างานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างกระบวนการมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะช่วยให้ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานมีประสิทธิผลและมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ  
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สรุปผลการประเมินตามระบบ SEPA หมวด 1-6 
หมวด  1 การน าองค์กร 
ข้อ 1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารส่วนราชการ       คะแนนท่ีได้รับ 30% 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :   
 ให้อธิบายกิจกรรมท่ีผู้บริหารท าด้วยตัวเอง ในการชี้น าและท าให้ส่วนราชการยั่งยืน อธิบายวิธีการท่ี 
ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บริการท่ีดีกับผู้รับบริการ  สร้างนวัตกรรม  และมีผลการด าเนินการท่ีดี  
รวมท้ังอธิบายวิธีการท่ีผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ 
 
จุดแข็ง :  

1. ผู้น าระดับสูง กรมฯ มีการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร และมีสื่อสาร
ถ่ายทอดทั้งการประชุมที่เป็นทางการ และผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบทางเดียวและแบบสองทางให้กับ
บุคลากร 

2. ผู้น าระดับสูง มีการปฏิบัติตนตามค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร  
3. ผู้น าระดับสูง ยึดมั่นและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม  
4. ผู้น าระดับสูง ท าให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ผ่านการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

และถ่ายทอดไปยังฝ่ายงานต่างๆ  
5. ผู้น าระดับสูงมีการยกย่องชมเชยบุคลากร สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีและให้

บุคลากรมีความความผูกพัน 
6. ผู้บริหารระดับสูงสร้างบรรยากาศให้บุคลากรมุ่งเน้นผู้รับบริการ และให้มีการปรับปรุงกระบวนการ

ให้บริการให้ตอบสนองผู้รับบริการ 
 
โอกาสในการปรับปรุง  

1. แม้ว่าผู้น าระดับสูง มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างสม่ าเสมอ แต่ยังไม่พบการก าหนดตัวช้ีวัดที่
สะท้อนประสิทธิผลของการรับรู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนของผู้บริหารระดับสูง และแต่ละกลุ่ม
บุคลากร (OFI 1-1) 

2. ไม่พบการจัดท าแผนการสื่อสารของผู้น าระดับสูง และแนวทางการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
ทิศทาง นโยบายที่ส าคัญ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร ทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (OFI 1-2) 

3. ไม่พบการประเมินประสิทธิผลหรือตัวช้ีวัดในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นรายบุคคลและรายตัวอักษรของค่านิยม โดยอาจมีการส ารวจความคิดเห็นบุคลากรกรมฯ  
(OFI 1-3) 

4. ไม่พบการก าหนดปัจจัยยั่งยืนขององค์กรที่ชัดเจน และน าไปใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร (OFI 1-4) 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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5. ยังไม่มีการประเมินประสทิธิผลในบทบาทของผูน้ าระดับสงูในการสรา้งความผูกพันให้กับบุคลากรในแตล่ะ
กลุ่ม โดยผู้น าระดับสูงน าเสียงหรือความต้องการของบุคลากรมาตอบสนอง (OFI 1-5) 

6. ผู้น าระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้น าในอนาคตของส่วนราชการ                    
เพื่อรองรับผู้น าระดับสูงที่จะเกษียณอายุใน 5 ปีข้างหน้า (Succession Plan) (OFI 1-6) 

 
ช่วงคะแนน   A D L I 
1.1 ก 30 - 45% 30 - 45% 10 - 25% 10 - 25% 
1.1 ข 30 - 45% 30 - 45% 10 - 25% 10 - 25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 1.1 : 30 - 45% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 1.1 : 70*30% = 21.0 คะแนน 

  



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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ข้อ 1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม คะแนนท่ีได้รับ 17.5 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายแนวทางท่ีส วนราชการใช้ก ากับดูแลและการปรับปรุงการน าองค์การ ให้อธิบายวิธีการท่ี  
สวนราชการสร้างความมั่นใจว่า  มีการด าเนินการอยางถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย าง 
มีจริยธรรม  ท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคัญ 
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีแนวทางการก ากับดูแลองค์การหรือธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                   
ที่โดดเด่น โดยมีผู้น าระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างบรรยากาศให้บุคลากรยึดมั่นในการปฏิบัติงานให้เปน็
ตามกฎระเบียบ กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม ตลอดจนได้รับรางวัล  
ด้านความโปร่งใสหรือธรรมาภิบาลค่อนข้างมากทั้งในระดับองค์กรและระดับของผู้น าระดับสูง  

2. กรมฯ มีแนวทางกระบวนการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น การให้ความรู้ความ
เข้าใจด้านกฎหมายและการเงิน การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งให้ค าปรึกษา                   
เป็นต้น 

โอกาสในการปรับปรุง  
1. ควรมีการทบทวนและก าหนดกระบวนการ (Workflow) ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) ให้ได้

มาตรฐาน รวมทั้งจัดท าแผนงานระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งจัดท าคู่มือ เพื่อแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม จรรยาบรรณในการด าเนินการตาม
ภารกิจ ทั้งในระดับผู้น าระดับสูงและบุคลากรทั่วไป (OFI 1-7) 

2. ควรมีการทบทวนตัวช้ีวัดประสิทธิผลของด้าน CG ให้สะท้อน Output Outcome ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น  
ผลส ารวจความรู้ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ของผู้บริหารและพนักงาน , จ านวนพนักงานที่ฝ่าฝืนวินัยหรือไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือ
กฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบ ผลส ารวจความเช่ือมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรมฯ (OFI 1-8) 

3. ควรมีการขยายผลการส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก หลักการก ากับดูแลที่ดี จริยธรรม 
จรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ ให้ทั่วทั้งองค์กร (OFI 1-9) 

4. ควรมีการทบทวนและก าหนดกระบวนการ (Workflow) แผนงานทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้ได้มาตรฐาน (OFI 1-10) 

5. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนเป้าหมายที่จะส่งเสริม CSR รวมทั้งส ารวจความต้องการ
ของชุมชน และน ามาจัดท าแผนงานและขยายผล ยกระดับ ให้ชุมชนมีความเ ข้มแข็งอย่างยั่งยืน (OFI 1-
11) 

6. ควรมีการทบทวนตัวช้ีวัดประสิทธิผลของด้าน CSR ให้สะท้อน Output Outcome Impact ที่ชัดเจน 
มากข้ึน เช่น จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับความรู้และมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ชุมชนหรือกลุ่มประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฯ , จ านวนชุมชนที่เข้มแข็ง (OFI 1-12) 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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7. ควรมีการศึกษาตัวอย่างขององค์กรช้ันน าหรือ มาตรฐานใน เรื่อง CSR ทั้งในส่วนของ CSR in Process 
และ CSR After Process (OFI 1-13)  

8. ควรมีการวิเคราะห์ความกังวลและคาดการณ์ความกังวลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รั บ
ผลกระทบจากการด าเนินงานตามภารกิจหลักของกรมฯ และส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งหรือแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เพื่อลดความกังวลดังกล่าว (OFI 1-14) 

 
ช่วงคะแนน A D L I 
1.2 ก 30 - 45% 30 - 45% 30 - 45% 30 - 45% 
1.2 ข 30 - 45% 30 - 45% 30 - 45% 30 - 45% 
1.2 ค 30 - 45% 30 - 45% 30 - 45% 30 - 45% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 1.2 : 30 – 45% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 1.2 : 50*35% = 17.50 คะแนน 

 
 
  



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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หมวด  2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้อ 2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์          คะแนนท่ีได้รับ 30% 
ให้อธิบายวิธีการท่ีส่วนราชการใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคัญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแข งขัน ผลการ
ด าเนินการโดยรวม และความส าเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการท่ีสวนราชการตัดสินใจเรื่องระบบงานท่ีส าคัญ 
รวมท้ังสรุประบบงานท่ีส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของส วนราชการและเป้าประสงค์             
ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
จุดแข็ง :  

1. กรมฯ มีแนวทางกระบวนการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ มีข้ันตอน กรอบเวลา  ในการ
จัดท าแผนงานที่ชัดเจน และมีการทบทวนกระบวนการวางแผนทุกปี รวมทั้งผู้น าระดับสูงมีสว่นร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2. กรมฯ จัดให้มีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผูน้ าระดับสงู และตัวแทนของบุคลากรทั่ว
ทั้งองค์กร ในการก าหนด รับรู้ และเข้าใจทศิทางองค์กรไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งในระยะ 20 ปี 5 ปี และ 1 ปี 

3. กรมฯ มีการก าหนดองค์ประกอบหลักของแผนยุทธศาสตร์ที่ครบถ้วนชัดเจน และวัดผลได้ ทั้งในส่วนของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายทั้งในระย ะยาวและ
ระยะสั้น และเป้าหมายทั้งในด้านภารกิจหลักและด้านสนับสนุน ท าให้เช่ือมั่นว่าสามารถแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

4. การวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ มีการใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) ,TOWS ในการ
วิเคราะห์ SWOT และผู้น าระดับสูงร่วมกันระดมสมอง คัดเลือก และน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ สมรรถนะหลักขององค์กร ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเปน็
เครื่องมือมาตรฐานสากล 

5. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกค่อนข้างครบถ้วน ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนฯ  12,  SDGs, 
Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม , นโยบายรัฐบาล, ภาวะเศรษฐกิจ, แนวโน้มเทคโนโลยี, 
อุตสาหกรรม, กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
โอกาสในการปรับปรุง : 

1. ควรเพิ่มรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานข้อมูลจริงที่เป็นปัจจัยภายใน ที่น าไปสู่การวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร เพื่อสะท้อนว่าการวิเคราะห์ดังกล่าวมีการใช้ข้อมูลจริง ทั้งในส่วนของด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการท างาน เทคโนโลยี การบริหารเงินและงบประมาณ พฤติกรรมผู้รับบริการ ระยะเวลาการ
ให้บริการ เป็นต้น (OFI 2-1) 

2. ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อภารกิจของกรมฯ และ
ให้มีระบบวิเคราะห์ติดตามประเมินผลอยู่เสมอ เพื่อสามารถปรับแผนงานได้อย่างทันท่วงที  (OFI 2-2) 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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3. ควรน าผลวิเคราะห์ทางด้านการเงินและงบประมาณ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ SWOT และมี
แผนงานโครงการรองรับ(OFI 2-3) 

4. ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ใน
การก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงแผนงานโครงการที่ส าคัญ (OFI 2-4) 

5. ควรมีการสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สามารถตอบสนองความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (OFI 2-5) 

6. ควรเพิ่มกระบวนการบูรณาการระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์กับการบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (OFI 2-6) 

7. เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์มีการทบทวนและอยู่ระหว่างน าไปปฏิบัติ จึงอยู่ระหว่างการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในความส าเร็จในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จึงควรมีการติดตามประเมินผลอย่าง
น้อยทุก 6 เดือน (OFI 2-7) 

 
ช่วงคะแนน A D L I 
2.1 ก 30 - 45% 30 - 45% 10 - 25% 10 - 25% 
2.1 ข 30 - 45% 30 - 45% 10 - 25% 10 - 25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 2.1 : 30 - 45% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 2.1 : 40*30% = 12 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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ข้อ 2.2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปปฏิบัติ      คะแนนท่ีได้รับ  25 % 
 ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :   
ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสูแผนปฏิบัติการ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ 
ถายทอดสูการปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้ วัดท่ีส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมท้ังคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลาน้ีกับคาเทียบเคียงท่ีส าคัญ 
 
จุดแข็ง :  

1. มีกระบวนการแปลงยุทธศาสตรน์ าไปสู่แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการระยะสัน้ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้บริหารทุกระดับ  
มีส่วนร่วม  

2. แผนปฏิบัติการมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย รวมทั้ง งบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
โอกาสในการปรับปรุง :  

1. ควรจัดให้มีกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่เป็นระบบ เพื่อรองรบัทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อให้มั่นใจว่ากรมฯ สามารถปรับเปลีย่นแผนได้อย่างทันทว่งทีในกรณีที่กรมฯได้รับผลกระทบหรอืผลการ
ด าเนินงานมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลตามเป้าหมาย (OFI 2-8) 

2. ควรทบทวนช่องทางการถ่ายทอดสื่อสารแผนปฏิบัติการ รวมทั้งตัวช้ีวัดขององค์กรและของแผนงาน  
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกกลุ่มบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลหรืออัตราการรับรูเ้ข้าใจ
ของการสื่อสารถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี (OFI 2-9) 

3. ควรมีเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ ตามความส าคัญของแต่ล ะแผนงาน
โครงการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ด้านบุคลากรและ IT รวมถึงทรัพยากรต่างๆ               
ที่ชัดเจน (OFI 2-10) 

4. ควรมีการบูรณาการแผนปฏิบัติการ กับแผนงานด้านการสนับสนุนต่างๆ เช่น แผนการบริหารความเสี่ยง
แผนงานด้านบุคลากร แผนการพัฒนาระบบ IT (OFI 2-11) 

5. ควรมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการประจ าปี กับปัจจัยสมรรถนะหลัก ความได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และโอกาสในการขยายภารกิจให้ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองปัจจัยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เพื่อสะท้อนแผนงานที่มี คุณภาพ (OFI              
2-12) 

6. ควรจัดให้มีระบบการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของกรมฯ ทั้งในด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน และ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานของคู่เทียบ รวมทั้งมีระบบติดตามประเมินผลและปรับปรุงผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนน าไปเช่ือมโยงกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ตัววัด ในระหว่างปี  
(OFI 2-13) 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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ช่วงคะแนน A D L I 
2.2 ก 10 - 25% 10 - 25% 10 - 25% 10 - 25% 
2.2 ข 10 - 25% 10 - 25% 10 - 25% 10 - 25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 2.2 : 10 - 25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 2.2 : 40*25% = 10 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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หมวด  3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด 
ข้อ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด     คะแนนท่ีได้รับ  25 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวิธีการท่ีสวนราชการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับสารสนเทศ  
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีกระบวนการมีกระบวนการรับฟังเสียงและข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   
เพื่อรับทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการทั้งในส่วนกลาง และส านักงานบังคับคดี
จังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

2. กรมฯ มีกระบวนการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจ าปี เพื่อน ามาปรับปรุงบริการ และ
กระบวนการท างาน 

 
โอกาสในการปรับปรุง  

1. ควรมีการทบทวนการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิเคราะห์เสียงหรือข้อมูล 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ติชม ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามา
ก าหนดความต้องการและความคาดหวังแต่ละกลุ่ม เพื่อน าไปจัดแผนตอบสนองต่อไป (OFI 3-1) 

2. ควรเพิ่มความถ่ีและช่องทางในการรับฟังเสียง ข้อมูล (ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ ชม ความพึงพอใจ ความ
ไม่พึงพอใจ การกล่าวถึงในทางที่ดี ความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สม่ า เสมอและครอบคลุมทุกกลุ่ม และเพิ่ม ช่องทางออนไลน์หรือ Social Media และ  Mobile 
Application  

3. ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับบริการยินดีให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกรมฯ  
ทุกครั้งของการใช้บริการ (OFI 3-3) 

4. ควรมีการศึกษากระบวนการให้บริการของกรมฯ เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพื่อ
หาโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (OFI 3-4) 

5. ควรมีแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในระยะยาวและระยะสั้น ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ (OFI 3-5) 

ช่วงคะแนน A D L I 
3.1 ก 10 - 25% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 
3.1 ข 10 - 25% 0 - 5% 0 - 5% 0 - 5% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 3.1 : 10 - 25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 3.1 : 50*25% = 12.5 คะแนน 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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ข้อ 3.2 ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         คะแนนท่ีได้รับ  20 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวิธีการท่ีสวนราชการก าหนดผลผลิต บริการ และกลไกการสื่อสารตางๆเพ่ือสนับสนุน 
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย รวมท้ังอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส วนได้                
สวนเสีย 
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีแนวทางในการก าหนดผลผลิต บริการ และกลไกการสื่อสารตางๆ เพื่อสนับสนุนผู้รับบริการและ 
ผู้มีสวนได้สวนเสีย 

2. กรมฯ มีส านักงานบังคับคดีจังหวัดที่ครอบคลุมทั่ วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชนให้บริการด้านการ
บังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ย
ภายหลังค าพิพากษา   

โอกาสในการปรับปรุง :  
1. ควรมีการส ารวจระดับความนิยมชมชอบหรือความผูกพันของผู้รับบริการ ( Net Promoter Score) ที่มี

กรมฯเพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์หรือภาพลักษณ์ที่ดีกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (OFI 3-6) 

2. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
เหนือความคาดหมาย โดยน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ (OFI 3-7) 

3. ควรจัดให้มี Mobile Application เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึงสะดวกทุกที่ทุกเวลา  
(OFI 3-8) 

4. ควรมีการทบทวนกระบวนการ วิธีการ ช่องทาง ที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
บริการและกรมฯให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับบริการ (OFI 3-9) 

5. ควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รบับรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับการแกไ้ข 
ตอบสนอง ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล และเสริมสร้างความพึงพอใจ (OFI 3-10) 

 
ช่วงคะแนน A D L I 
3.2 ก 10 - 25% 10 - 25% 0 - 5% 0 - 5% 
3.2 ข 10 - 25% 10 - 25% 0 - 5% 0 - 5% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 3.2 : 10 - 25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 3.2 : 60*20% = 12.00 คะแนน 

 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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หมวด  4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ข้อ 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ   คะแนนท่ีได้รับ  25 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวาสวนราชการมีวิธีการอยางไรในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการ
ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสวนงานของสวนราชการ รวมท้ังอธิบายวิธีการท่ีสวนราชการใช้
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีกระบวนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดในระดับแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการ รวมทั้งถ่ายทอดตัวช้ีวัด
ระดับหน่วยงาน เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงาน และมีการติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
และให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงาน กรณีที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  

โอกาสในการปรับปรุง : 
1. ควรมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการเลือก รวบรวมตัวช้ีวัดของกรมฯ อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิผล โดยเลือกตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายระดับองค์กร (OFI 
4-1) 

2. ควรมีกระบวนการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบหรือข้อมูลของคู่แข่งที่ส าคัญที่เป็นระบบ  
เพื่อเลือกและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยคัดเลือกคู่แข่งหรือคู่เที ยบ และใช้ก าหนด 
ค่าเป้าหมายและประเมินผลการด าเนินงาน (OFI 4-2) 

3. นอกจากนี้ยังสามารถน าผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) กับคู่เทียบที่มีภารกิจคล้ายคลึง
กัน มาใช้ในการปรับปรุงบริการใหม่ หรือกระบวนการท างาน (OFI 4-3) 

4. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสร้างโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะในกรณีที่มีตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (OFI 4-4)  

 
ช่วงคะแนน A D L I 
4.1 ก 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 
4.1 ข 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 4.1 : 10-25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 4.1 : 50*25% = 12.5 คะแนน 

 
 
 
 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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ข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ     คะแนนท่ีได้รับ 20 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวิธีการท่ีสวนราชการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้ของสวนราชการและวิธีการเรียนรู้ ให้อธิบาย
วิธีการท่ีสวนราชการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจวา ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากร 
ผู้สงมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความรวมมือ รวมท้ังผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน  
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีการจัดท าแผนระยะยาวในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน  
ซึ่งรวมถึงการจัดการซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย  

 
โอกาสในการปรับปรุง : 

1. ยังสามารถปรับปรุงตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สะท้อนถึงความถูกต้อง 
แม่นย า เช่ือถือได้ ทันกาล พร้อมใช้งาน ใช้งานง่าย ปลอดภัย และเป็นความลับ รวมทั้งให้มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิดและน าผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (OFI 4-5) 

2. ควรมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ดีย่ิงข้ึน (OFI 4-6) 

3. กรมฯ ควรมีการจัดท า Single Database เพื่อให้การค้นหาสารสนเทศ และการบริหารจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ (OFI 4-7) 

4. ควรจัดให้มีแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้านระบบงานสารสนเทศ (BCP) (OFI 4-8) 
5. ควรทบทวนแผนการ Replace หรือบริหารจัดการ Hardware ให้เป็นระบบชัดเจนมากยิ่งข้ึน (OFI 4-9) 
6. ควรจัดให้มีแผนแม่บทระยะยาวในการบรหิารจดัการความรู้ (KM) และแผนปฏิบัติการด้าน KM ประจ าปี (OFI 4-10) 
7. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะในเชิงวิเคราะหข้์อมูลจริง มีการแลกเปลีย่นเรียนรู ้จัดเก็บองค์ความรู้ทีเ่ปน็

ระบบ ตลอดจนน าองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอ (OFI 4-11) 
8. ควรมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นในอนาคตที่จะตอบสนองวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของกรมฯ เพื่อให้

มั่นใจว่าบุคลากรมีขีดความสามารถเพียงพอ (OFI 4-12) 
9. ยังสามารถขยายผลการถ่ายทอดความรู้ให้ครอบคลุมกับบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (OFI 4-13) 
 

ช่วงคะแนน A D L I 
4.2 ก 10-25% 0-5% 0-5% 0-5% 
4.2 ข 10-25% 0-5% 0-5% 0-5% 
ช่วงคะแนนของข้อ 4.2 : 10-25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 4.2 : 50*20% = 10.0 คะแนน 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
ข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร       คะแนนท่ีได้รับ  25 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวาสวนราชการมีวิธีการอยางไรในการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
เพ่ือให้งานของสวนราชการบรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายวาสวนราชการด าเนินการอยางไรเพ่ือรักษาบรรยากาศ 
ในการท างานท่ีเกื้อหนุน และมีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน 
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีการทบทวนและจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี  
2. กรมฯ มีกระบวนการในการสรรหาบุคลากรใหม่ 
3. กรมฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร บริหารบุคลากร เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ  

 
โอกาสในการปรับปรุง : 

1. ควรมีการจัดท าแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ 
(OFI 5-1) 

2. ควรมีการทบทวน Competency ใหม่  ทั้ ง  Core Competency , Managerial Competency และ 
Functional Competency และให้มีการประเมินผล GAP ทุกปี เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้อง (OFI 5-2) 

3. ควรจัดให้มีแนวทาง มาตรฐาน ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างานเชิงรุก ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน  พร้อมทั้งก าหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผลที่
ชัดเจน (OFI 5-3) 

4. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสรรหา วางต าแหน่งบุคลากรใหม่ และน าผลประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (OFI 5-4) 

5. ควรมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงคามต้องการด้านขีดความสามารถและ
อัตราก าลัง เช่น การเตรียมพร้อมรองรับการเปลียนแปลงไปสู่องค์กรดิจิตอล (OFI 5-5)  

6. ควรมีการทบทวนปรับปรุงบริการ สวัสดิการ นโยบายที่สนับสนุนบุคลาการ ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
บุคลากร (OFI 5-6)  

 
ช่วงคะแนน A D L I 
5.1 ก 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 
5.1 ข 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 
ช่วงคะแนนของข้อ 5.1 : 10-25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 5.1 : 40*25% = 10.0 คะแนน 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
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ข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร      คะแนนท่ีได้รับ 20 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวิธีการท่ีสวนราชการพัฒนาบุคลากร  หัวหน้างาน  และผู้บริหาร  เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดี 
รวมท้ังวิธีการท่ีสวนราชการท าให้บุคลากรมีสวนรวมในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
จุดแข็ง  

1. กรมฯ มีแนวทางจัดการผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โดยบูรณาการกับยุทธศาสตร์องค์กร ตัวช้ีวัดองค์กร 
ถ่ายทอดลงสู่ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  

 
โอกาสในการปรับปรุง : 

1. ควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรระยะยาว รวมถึงแผนการพั ฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  
(OFI 5-7) 

2. ควรมีการทบทวนการจ าแนกกลุ่มบุคลากร และทบทวนกระบวนการประเมินปัจจัยผูกพัน ทบทวน
กระบวนการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การรักษา  
ให้บุคลากรอยู่กับองค์กร การขาดงาน การลาป่วย การร้องทุกข์  ความปลอดภัย เป็นต้น และน ามา
ปรับปรุงการวิเคราะห์ผลประเมินความผูกพันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ที่
ส าคัญของ กรมฯ (OFI 5-8) 

3. เนื่องจากใน 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีผู้เกษียณอายุจ านวนมาก จึงเป็นความเสี่ยงของการขาดช่วงของ
บุคลากร ดังนั้น กรมฯ จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทดแทนหรือสืบทอด
ต าแหน่งดังกล่าวได้ทันตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ควบคู่กับการโอนถ่ายความรู้
จากผู้เกษียณอายุ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนค่อนข้างมาก (OFI 5-9) 

 
ช่วงคะแนน A D L I 
5.2 ก 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 
5.2 ข 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 5.2 : 10-25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 5.2 : 50*20% = 10.0 คะแนน 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
ข้อ 6.1 การออกแบบระบบงาน        คะแนนท่ีได้รับ  25 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  
ให้อธิบายวิธีการท่ีสวนราชการใช้ในการออกแบบ  จัดการ  และปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญ 
เพ่ือสงมอบผลผลิตและการบริการท่ีสร้างคุณคาแกผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย  และท าให้สวนราชการ 
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน ให้สรุปกระบวนการท างานท่ีส าคัญของสวนราชการ 
 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีการออกแบบก าหนดกระบวนการตามภารกิจหลักของกรมฯ เช่น กระบวนการบริการด้านการ
บังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การช าระบัญชีการวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ย
ภายหลังค าพิพากษา รวมทั้งมีการก าหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผล 

 
โอกาสในการปรับปรุง : 

1. ควรมีการทบทวนออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานโดยรวมขององค์กร ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการระหว่างกัน และระบุว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการหลกั และกระบวนการ
สนับสนุน (OFI 6-1) ควรมีการทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ และ ตัวช้ีวัดกระบวนการ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนการ ที่ครอบคลุมกระบวนการหลักขององค์กร ตามระบบงานโดยรวมที่ออกแบบไว้ 
รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลอยู่เสมอ (OFI 6-2) 

2. ควรมีการจัดท า Workflow และคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการหลัก เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยมีการน ายุทธศาสตร์ และความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา (OFI 6-3) 

 
  ช่วงคะแนน A D L I 
6.1 ก 10-25% 0-5% 0-5% 0-5% 
6.1 ข 10-25% 0-5% 0-5% 0-5% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 6.1 : 10-25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 6.1 : 60*25% = 15 คะแนน 
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ข้อ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน     คะแนนท่ีได้รับ   25 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  

• กระบวนการในการน ากระบวนการท างานที่ส าคัญไปปฏิบัติ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการท างาน                 
ที่ส าคัญเพื่อสร้างคุณค่าแก่ผูร้ับบรกิารและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย รวมทั้งให้องค์กรได้รับความส าเร็จและยั่งยืน 

 
จุดแข็ง : 

1. กรมฯ มีการจัดการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ และ
ผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการปรับปรุงแบบเชิงรับ 

 
โอกาสในการปรับปรุง : 

1. ควรสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานอยู่ตลอดเวลาให้ทั่วทั้งองค์กร เช่น จัดให้มี
โครงการ 1 หน่วยงาน 1 โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน (One Department One re-Process) 
โดยให้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ยุทธศาสตร์ ศึกษาตัวอย่างของหน่วยงาน
ช้ันน าในแต่ละเรื่องหรือศึกษาข้อมูลของคู่เทียบ (Benchmarking) และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
นวัตกรรมกระบวนการท างาน (OFI 6-4) 

2. ควรมีการวิเคราะห์ระยะเวลา ต้นทุน และทรัพยากร บุคลากรที่ใช้ในแต่ละกระบวนการท างาน เพื่อน ามา
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (OFI 6-5) 

3. ควรมีการวางระบบการจัดการผู้ส่งมอบ ทะเบียนผู้ส่งมอบ การคัดเลือก การประเมินผลผู้ส่งมอบ การ
ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อท าให้ผู้รับบริการของกรมฯ พึงพอใจมากขึ้น  

4. ควรจัดให้มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
(BCP)  รวมถึงจัดให้มีการซักซ้อมและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ 

 
ช่วงคะแนน A D L I 
6.2 ก 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 
6.2 ข 10-25% 10-25% 10-25% 10-25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 6.2 : 10-25% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 6.2 : 40*25% = 10 คะแนน 
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ข้อ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงาน        คะแนนท่ีได้รับ   31.38 % 
ประเด็นการประเมินท่ีส าคัญ :  

• เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจและการปรับปรุงที่ส าคัญทุกด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการเงิน
และตลาด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลกระบวนการ และผลลัพธ์ด้านการน า
องค์กร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและ
องค์กรอื่นที่ขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่คล้ายคลึงด้วย 

 
จุดแข็ง : 

1. ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ ระดับแผนปฏิบัติการประจ าปี และระดับหน่วยงาน มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน
และสอดคล้องกัน โดยมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการทั้งในระดับองค์กร (ตามมาตรา 44)  และ
ระดับหน่วยงาน  
 

โอกาสในการปรับปรุง : 
1. ควรมีการทบทวนก าหนดตัวช้ีวัดประสิทธิผลของแต่ละกระบวนการทั้งในระดับกระบวนการและในระดับ

กระบวนการย่อย ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยให้มีตัวช้ีวัดทั้งตัวช้ีวัด
น า (Leading KPI) และตัวช้ีวัดตาม (Lagging KPI) ตลอดจนสอดคล้องกับกระบวนการตามแนวทาง PMQA 
ในหมวด 1-6 (OFI 7-1) 

2. ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัดให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามเกณฑ์ LeTCI คือ มีเป้าหมายชัดเจน มีแนวโน้มดีข้ึน 
และมีการเปรียบเทียบกับ Benchmark ของคู่แข่ง และมีตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมในทุกกระบวนการหมวด 1-6 
และมีการติดตามประเมินผล วิเคราะห์โอกาสนการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (OFI 7-2)  

3. ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ PMQA บางส่วนต้องใช้การส ารวจวิจัย เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ
ความผูกพันของบุคลากร ผลส ารวจระดับพฤติกรรมของผู้น าระดับสูงที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรโดย
สอบถามบุคลากร จึงต้องมีการวางแผนในการสุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลและน าผลไปใช้พัฒนาปรับปรุง 

4. ควรจัดให้มีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บผลงานตามตัวช้ีวัดทั้งหมด และให้มีผู้รับผิดชอบในการทบทวน
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
ช่วงคะแนน Le T C I 
หมวด 7 30-45% 10-25% 10-25% 10-25% 

 
ช่วงคะแนนของข้อ 7 : 30-45% 
คะแนนท่ีได้รับของข้อ 7 : 400*31.38% = 125.50 คะแนน 
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สรุปแผนพัฒนาองค์การเพ่ือยกระดับสู่การเป็นองค์การท่ีเป็นเลิศ ปี 2560-2564 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ PMQA และประเมินความพร้อม รวมทั้งจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา

องค์กรตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี ตลอดจนเข้าร่วมประกวด PMQA รายหมวด 
2. พัฒนาระบบสื่อสารและการเป็นต้นแบบที่ดีของผู้บริหารระดับสูง 
3. การปรับปรุงระบบการก ากับดูแลองค์การ 
4. การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
5. การพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการน าไปสู่การปฏิบัติ 
6. การวางระบบการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
7. ทบทวนการแบ่งกลุ่มผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและระบบรบัฟังผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. การส ารวจและยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
9. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
10. การบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
11. การทบทวนการก าหนดและถ่ายทอดตัวช้ีวัดในระดับองค์กร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 และตัวช้ีวัดของ

หน่วยงาน รวมทั้งตัวช้ีวัดรายบุคคล 
12. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้  
13. การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การ 
14. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
15. การก าหนดปัจจัย และการส ารวจความผูกพันรวมทั้งการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร  
16. การยกระดับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ให้ไปสู่การปฏิบัติ 
17. การก าหนดเส้นทางสายอาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่ง 
18. การออกแบบและพัฒนาปรับปรุง ระบบงาน และกระบวนการท างาน 

 
หลังจากนั้นได้น ามาประเมินจัดล าดับความส าคัญ เพื่อให้เกิดเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวด้วยเกณฑ์การ

ประเมินดังนี้ 
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5. แผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ปีงบประมาณ 2560-2564 
 
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นโอกาสในการปรับปรุงทั้งหมด และ น ามาจัดกลุ่มเป็นหัวเรื่องที่ส าคัญได้ 18 

แผนงาน หลังจากนั้นที่ปรึกษาได้วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ ตามปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ    
1) ระดับของการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  
2) ระดับของโอกาสความเป็นไปได้ที่จะส าเร็จ (ความยาก/ง่าย) 
 
ซึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานงวดที่ 3 (ฉบบัสมบูรณ์)               
โครงการพัฒนาองคก์ารสู่ความเปน็เลิศเพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         หน้า 28  
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

แผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)  
(เรียงล าดับตามหมวด PMQA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ          หมายถึง โครงการที่เริ่มด าเนินการในปีน้ันๆ  

      หมายถึง โครงการที่มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงต่อเน่ืองให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ ครบถ้วนตามมิติ ADLI 
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แผนแม่บทการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)  
เรียงล าดับตามปีท่ีเริ่มด าเนินการ 

ปีท่ีเริ่ม 
ด าเนินการ 

แผนพัฒนาองค์การเพ่ือยกระดับสู่การเป็นองค์การท่ีเป็นเลิศ 

2560 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ PMQA และประเมินความพร้อม รวมทัง้จัดท าแผน  
 แม่บทการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 5 ป ีตลอดจนเข้าร่วม 
 ประกวด PMQA รายหมวด 
 โดยจะด าเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบทุกปี จนถึงปี 2564 

2561 
 

2.  พัฒนาระบบสื่อสารและการเป็นต้นแบบที่ดีของผูบ้รหิารระดับสูง 
3.  การพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และการน าไปสูก่ารปฏิบัติ 
4. ทบทวนการแบ่งกลุ่มผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียและ ระบบรับฟงัผูร้ับบรกิาร 
 และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
5. การทบทวนการก าหนดและถ่ายทอดตัวช้ีวัดในระดับองค์กร ตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7  
  และตัวช้ีวัดของหน่วยงานรวมทั้งตัวช้ีวัดรายบุคคล 
6. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความพรอ้มใช้  
7. การก าหนดปัจจัย และการส ารวจความผกูพันรวมทั้งการเสริมสร้างความผูกพัน 
   ของบุคลากร 
8. การออกแบบและพัฒนาปรบัปรุง ระบบงาน และกระบวนการท างาน 
   โดยท้ัง 7 แผนงาน จะด าเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อเน่ืองให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ จนถึงปี 2564 

2562 9. การยกระดบัค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ให้ไปสู่การปฏิบัติ 
10. ปรับปรงุระบบการก ากับดูแลองค์การ 
11. การส ารวจและยกระดับความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
12. การบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
13. การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การ 
14. การก าหนดเส้นทางสายอาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่ง 

โดยท้ัง 6 แผนงานดังกล่าว จะด าเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อเน่ืองให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิผลและมีคุณภาพจนถึงปี 2564  

2563 15. การยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
16. การวางระบบการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
17. การบรหิารความสัมพันธ์กบัผูร้ับบรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 
18. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  
   โดยท้ัง 4 แผนงาน จะด าเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อเน่ืองให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิผลและมีคุณภาพจนถึงปี 2564 

2564 พัฒนาปรับปรุงต่อเน่ืองจ านวน 18 แผนงาน  
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6. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละแผนการพฒันาองคก์ร 
 
 
 
 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจในระบบ PMQA 
และประเมินความพร้อม 
รวมทั้งจัดท า แผนแมบ่ท
การพัฒนาองค์การตาม
หลักเกณฑ์ PMQA ระยะ 
5 ปี 

ระดับความส าเรจ็ในการ
ด าเนินงานตามแผน 

• ได้ผลคะแนนประเมิน
ตนเองเป็นฐานข้อมลู 
Baseline 278 
คะแนน. 

• จัดท ารายงานผล
ประเมินตนเอง 

• จัดท าแผนแมบ่ทการ
พัฒนาองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA (5 ปี) 
 

• ผลประเมินไม่ต่ ากว่า 
300 คะแนน  

• ผลประเมินไม่ต่ ากว่า 
320 คะแนน  

• ผลประเมินไม่ต่ ากว่า 
340 คะแนน  

• ผลประเมินไม่ต่ ากว่า 
360 คะแนน 

 
 
 

แผนพัฒนาองค์กร : กรณีเริ่มด าเนินการปี 2560 
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แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

2. การพัฒนา
ระบบสื่อสารและ 
การเป็นต้นแบบที่ดีของ
ผู้บริหารระดบัสงู 
(หมวด 1) 

• อัตราการรับรู้ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และ
ยุทธศาสตร ์

• ผลประเมินตนเองของ
ผู้บริหารระดบัสงูใน
การปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมองค์การ 

- • บุคลากรมีอัตรารบัรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และยุทธศาสตร์ 
75% 

• ผลประเมินของผูบ้รหิาร
ระดับสูงในการปฏิบัติตน
ตามค่านิยมองค์การ 
(ส ารวจพนักงาน) 65% 

• บุคลากรมีอัตรารบัรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และยุทธศาสตร ์
77.5% 

• ผลประเมินของผูบ้รหิาร
ระดับสูงในการปฏิบัติตน
ตามค่านิยมองค์การ 
(ส ารวจพนักงาน) 67.5% 

• บุคลากรมีอัตรารบัรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และยุทธศาสตร ์
80% 
ผลประเมินของผูบ้รหิาร
ระดับสูงในการปฏิบัติตน
ตามค่านิยมองค์การ 
(ส ารวจพนักงาน) 70% 

• บุคลากรมีอัตรารบัรู้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และยุทธศาสตร์ 
> 80% 

• ผลประเมินของผูบ้รหิาร
ระดับสูงในการปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมองค์การ 
(ส ารวจพนักงาน) 75% 

3. การพัฒนา
กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการ
น าไปสู่การปฏิบัติ  
(หมวด 2) 

• มีการทบทวน
กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ทุกป ี

• ระดับคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ 

- • มีปฏิทิน ข้ันตอนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระบบฐานข้อมลูที่ใช้
วิเคราะห์ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

• ปรับปรงุกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างต่อเนื่องโดยเพิ่ม
การมสี่วนร่วมระหว่าง

• ปรับปรงุกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างต่อเนื่องโดยเพิ่ม
การมสี่วนร่วมของ 

• ปรับปรงุกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างต่อเนื่อง 

• มีการติดตามประเมินผล
ระดับความก้าวหน้าใน 

แผนพัฒนาองค์กร : กรณีเริ่มด าเนินการปี 2561 
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แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
• ร้อยละความส าเร็จ

เฉลี่ยตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร ์

• ร้อยละความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

• มีตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ในแต่ละยุทธศาสตรท์ี่
ครบถ้วน และตอบสนอง
วิสัยทัศน์ และความท้า
ทายเชิงยุทธศาสตร ์

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์คิดเป็น 
ร้อยละ 75 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
คิดเป็นร้อยละ 75 

หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานในพื้นที ่

• มีการติดตามประเมินผล
ระดับความก้าวหน้าใน
แต่ละยุทธศาสตร์             
ทุก 6 เดือน 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์คิดเป็น 
ร้อยละ 80 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
คิดเป็นร้อยละ 80 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียให้
ครอบคลมุทุกกลุม่ 

• มีการติดตามประเมินผล
ระดับความก้าวหน้าใน
แตล่ะยุทธศาสตรท์ุก 6 
เดือน 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์คิดเป็น 
ร้อยละ 85 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
คิดเป็นร้อยละ 85 

แต่ละยุทธศาสตร์  
ทุก 6 เดือน 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์คิดเป็น        
ร้อยละ 90 

• ระดับความส าเรจ็เฉลี่ย
ตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
คิดเป็นร้อยละ 90 
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4.ปรบัปรุงแบง่กลุ่ม
ผู้รบับริการและระบบ
รับฟงัผูร้ับบรกิาร  
(หมวด 3) 

 

• ความส าเรจ็ในการ
จ าแนกกลุม่
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• วิธีการรับฟงัเสียง
ครอบคลมุทุกกลุม่ฯ  

• มีมาตรฐานในการ
ตอบสนองในแต่ละ
ช่องทาง และ
ด าเนินการได้ตามที่
ก าหนด 

• เช่ือมโยง VOCs กับ
กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการ
ปรับปรงุกระบวนการ 

- • มีขัน้ตอนในการจ าแนก
กลุ่มผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน 

• มีวิธีการ ช่องทางการรบั
ฟังเสียงครอบคลุม 
ทุกกลุม่ผูร้ับบรกิารและ     
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

• มีระบบบันทึกข้อมลู 
VOCs ครอบคลุมทกุ
กลุ่มผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• มีระบบการติดตาม 
รายงานผล และจัดการ 
VOCs  

• ก าหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาในการ
ตอบสนองผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ในแต่ละช่องทางที่
ชัดเจน 

 

• ระบบ VOCs ตอบสนอง
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียได้ร้อยละ 80 
ของมาตรฐานที่ก าหนด 

• มีการประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียของช่องทาง 
VOCs ที่ส าคัญ 

• น าความต้องการความ
คาดหวังของผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
และข้อมลูต่างๆจาก
ระบบ VOCs ไปใช้ใน
การปรับปรงุการให้ 
บริการหรือกระบวนการ
ท างานรวมทั้งการ
วางแผนยุทธศาสตร ์

• มีการทบทวนเพิ่ม
ช่องทางใหม่ๆ หรือ
มาตรฐานในการ
ตอบสนองผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

• - ระบบ VOCs
ตอบสนองผูร้ับบรกิาร
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ไดร้้อยละ 90 ของ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

• มีผลประเมินระดบั
ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละ
ช่องทาง VOCs ทีส่ าคัญ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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5. การทบทวนการ
ก าหนดและถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดในระดับองค์กร 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์หมวด 7 
และตัวช้ีวัดของ
หน่วยงาน รวมทั้งตัวช้ีวัด
รายบุคคล (หมวด 4 และ 
7) 

• ความส าเรจ็ในการ
จัดท าตัวช้ีวัดในระดับ
องค์การ ระดับ
หน่วยงานและ
รายบุคคล 

•  ความส าเร็จในการ
จัดท าตัวช้ีวัดใน         
หมวด 7 เพื่อรองรบั
หมวด 1-6 

- • ทบทวนการก าหนด
ตัวช้ีวัดในระดับองค์การ
ได้แล้วเสรจ็ โดยมี 
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ 
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

•  ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ใน
หมวด 7 ที่เช่ือมโยงกบั
กระบวนการหมวด 1-6 
อย่างน้อยหมวดละ 1 
ตัวช้ีวัด และเริม่จัดเก็บ
ผลการด าเนินงานเทียบ
กับเป้าหมาย  

•  ทบทวนการก าหนด
ตัวช้ีวัดในระดับองค์การ
และถ่ายทอดไปสู่ระดบั
หน่วยงานอย่าง
สอดคล้อง  

• ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ใน
หมวด 7 ที่เช่ือมโยงกบั
กระบวนการหมวด 1-6 
อย่างน้อยหมวดละ 2 
ตัวช้ีวัด และจัดเกบ็ 
ผลการด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย  
(ผลงาน 2 ปี) 

• ทบทวนการก าหนด
ตัวช้ีวัดในระดับองค์การ
และถ่ายทอดไปสู่ระดบั
หน่วยงานและระดับ
บุคคลอย่างสอดคลอ้ง 

• น าผลงานตัวช้ีวัด
รายบุคคลในกลุ่ม
ผู้บริหารระดบัสงูไป
เช่ือมโยงกับแรงจงูใจ 
- ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ใน
หมวด 7 ที่เช่ือมโยงกบั
กระบวนการหมวด 1-6 
อย่างน้อยหมวดละ 3 
ตัวช้ีวัด และจัดเกบ็ 
ผลการด าเนินงาน 
เทียบกับเป้าหมาย  
(ผลงาน 3 ปี) 

• ทบทวนก าหนด 
ตัวช้ีวัดในระดับองค์การ
และถ่ายทอดไปสู่ระดบั
หน่วยงานและระดับ
บุคคลอย่างสอดคลอ้ง 

• น าผลงานตัวช้ีวัด
รายบุคคลในกลุ่ม
ผู้บริหารระดบักลางไป
เช่ือมโยงกับแรงจงูใจ 

• ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมาย ผลลัพธ์ใน
หมวด 7 ที่เช่ือมโยงกบั
กระบวนการหมวด 1-6 
โดยครอบคลุมทกุหัวข้อ 
และทุกกระบวนการ
ตามเกณฑ์ PMQA 
พร้อมทั้งจัดเกบ็ผลการ
ด าเนินงานเทียบกบั
เป้าหมาย (ผลงาน 3 ปี) 
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6. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้มีความ 
พร้อมใช้ (หมวด 4) 

• ร้อยละความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเทียบกับ
แผนงานประจ าป ี

• ความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้ใช้งานทีม่ี
ต่อระบบสารสนเทศ 

• มาตรฐานในการ
ให้บรกิารด้าน
สารสนเทศ 

• ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการ
ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

- • จัดท าแผนแมบ่ทการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการ 
แล้วเสร็จ 

• มีระบบติดตาม
ประเมินผลในแตล่ะ
ระบบงาน (สถิติความ
พร้อมใช้งาน) อย่างน้อย 
เป็นรายไตรมาส  

• ความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้ใช้ระบบงาน 
70% 

 
 
 
 

• ด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการ 100% 
-มีระบบติดตาม
ประเมินผลในแตล่ะ
ระบบงานอย่างน้อย 
เป็นรายไตรมาส 

• ความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้ใช้ระบบงาน 
75% 

• ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้
ระบบงาน 75% 

 
 
 

• -ด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการ 100% 

• มีระบบติดตาม
ประเมินผลในแตล่ะ
ระบบงานอย่างน้อย 
เป็นรายไตรมาส และมี
แนวทางปรบัปรุงแก้ไข 

• ความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้ใช้ระบบงาน 
80% 

• ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้
ระบบงาน 80% 

 
 

• ด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติการ 100% 

• มีระบบติดตาม
ประเมินผลในแตล่ะ
ระบบงานอย่างน้อย 

• เป็นรายไตรมาส และมี
แนวทางปรบัปรุงแก้ไข 

• ความพึงพอใจของ
บุคลากรผู้ใช้ระบบงาน 
85% 

• ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้
ระบบงาน 85% 

 
 

• จ านวนครั้งและ
ระยะเวลาทีร่ะบบงาน
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• จ านวนครั้งที่

ระบบงานใช้งานไม่ได้ 
(Down time) 

• ความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้
ระบบงาน 70% 

• จ านวนครั้งและ
ระยะเวลาทีร่ะบบงาน
หยุดชะงักไมเ่กิน  
มาตรฐานที่ก าหนด 

• จ านวนครั้งและ
ระยะเวลาทีร่ะบบงาน
หยุดชะงักไมเ่กิน  
มาตรฐานที่ก าหนด 

• จ านวนครั้งและ
ระยะเวลาทีร่ะบบงาน
หยุดชะงักไมเ่กิน  
มาตรฐานที่ก าหนด 

• จัดท าแผนความต่อเนื่อง
รองรับเหตุฉุกเฉิน (BCP 
ด้าน IT) โดยครอบคลุม
เหตุการณ์ส าคัญ 

หยุดชะงักไมเ่กิน 
มาตรฐานที่ก าหนด 

• ด าเนินการตามแผน
ความต่อเนื่องรองรับ
เหตุฉุกเฉินได้ครบถ้วน 
(BCP ด้าน IT) โดย
ครอบคลมุเหตุการณ์
ส าคัญ 

7. การก าหนดปัจจัย 
และการส ารวจความ
ผูกพันของบุคลากร  
(หมวด 5) 

• ความส าเรจ็ในการ
ค้นหาปัจจัยผกูพัน
ของบุคลากรทีม่ีต่อ
องค์การ 

• - ระดับความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 
- ระดับความผูกพัน
ของบุคลากรทีม่ีต่อ
องค์การ 

- • มีกระบวนการค้นหา
ปัจจัยผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์การ 
ในแต่ละกลุม่ และ
สามารถสรปุปจัจัยฯ ได้
แล้วเสร็จ 
มีการส ารวจความพงึ
พอใจของบุคลากร และ
ผลความพงึพอใจ 75% 
 

• จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
ได้แล้วเสรจ็ 

• ระดับความพงึพอใจของ
บุคลากร 77.5% 

• ระดับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์การ
ไม่น้อยกว่า 72% 

• จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร 
โดยสามารถตอบสนอง
ได้ทุกกลุ่มบุคลากร 
(ต่อเนื่อง) 

• ระดับความพงึพอใจของ
บุคลากร 80% 

• จัดท าโครงการ
เสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร โดย
สามารถตอบสนองได้
ทุกกลุม่บุคลากร 
(ต่อเนื่อง) 

• ระดับความพงึพอใจของ
บุคลากร 85% 
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•  มีการส ารวจระดับความ
ผูกพันของบุคลากรทีม่ี
ต่อองค์การและมผีล
ความผูกพัน 
ไม่น้อยกว่า 70% 

• ทบทวนปจัจัยที่มผีลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร
ในแต่ละกลุม่ 

• ระดับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์การ
ไม่น้อยกว่า 74% 

• ทบทวนปจัจัยที่มผีลต่อ
ความผูกพันของบุคลากร
ในแต่ละกลุม่ 

• ระดับความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์การ
ไม่น้อยกว่า 76% 

• ทบทวนปจัจัยที่ม ี
ผลต่อความผูกพันของ
บุคลากรในแต่ละกลุ่ม 

8. การออกแบบและ
ปรับปรงุ ระบบงาน และ
กระบวนการท างานหลัก  
(หมวด 6) 

• จ านวนกระบวนการที่
มีการทบทวน
มาตรฐาน Work 
Flow และมีการ
พัฒนาปรับปรงุอย่างมี
นัยส าคัญ รวมทัง้
ติดตามประเมินผล 

- • 3 กระบวนการ 
พร้อมก าหนดตัวช้ีวัด
ระดับกระบวนการได้
ชัดเจนอย่างน้อย 50% 
ของกระบวนการทั้งหมด 

• 3 กระบวนการ 
พร้อมก าหนดตัวช้ีวัด
ระดับกระบวนการได้
ชัดเจนได้ครบ 
ทุกกระบวนการ 

• 3 กระบวนการ 
พร้อมก าหนดตัวช้ีวัด 
ในกระบวนการได้ 
อย่างน้อย 50% ของ
กระบวนการทัง้หมด 

• 3 กระบวนการ 
พร้อมก าหนดตัวช้ีวัด 
ในกระบวนการได้ 
ครบถ้วน 
ทุกกระบวนการ 
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9. การยกระดบัค่านิยม
องค์การให้ไปสู่
วัฒนธรรมองค์การ 
(หมวด 1 และ 5) 

• ระดับความส าเรจ็ใน
การเสรมิสร้างค่านิยม
องค์การ 

- - • จัดท าแผนงานระยะยาวใน
การเสรมิสร้างค่านิยมและ
ยกระดับไปสู่วัฒนธรรม
องค์การแล้วเสร็จ 

• จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และกิจกรรม
ส่งเสริมใหผู้้บรหิารและ
บุคลากรมีพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์การแล้วเสรจ็ 

• จัดท าคู่มือและหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลระดับของพฤติกรรม
ตามคา่นิยม (Dictionary)  

• จัดท าคู่มือในการเป็น Role 
Model ในแต่ละตัวอักษร 
ส าหรับผูบ้ริหารระดับสูง 

• ด าเนินการตามแผนงาน/
กิจกรรมส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร
และบคุลากร ให้ทัว่ทั้ง
องค์การ โดยเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดรายบคุคลและแรงจูงใจ  

• ประเมินผลระดับพฤติกรรม
ผู้บริหารระดับสูงและบคุลากร
ตามคา่นิยมองค์การ ในแต่ละ
ตัวอักษร เพ่ือหาจุดปรับปรุง 
โดยมีคะแนนโดยรวมไม่น้อย
กว่า 70% 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
อย่างน้อย 2 กิจกรรม  

• ประเมินผลระดับ
พฤติกรรมผูบ้รหิารระดับสูง
และบุคลากรตามค่านิยม
องค์การในแต่ละตัวอักษร 
โดยมีคะแนนโดยรวมไม่
น้อยกว่า 75% 

• คัดเลือกผู้บริหารทีเ่ป็น
ต้นแบบหรือ Role Model 
ในการปฏิบัติตนตาม
ค่านิยมองค์การ 

 

แผนพัฒนาองค์กร : กรณีเริ่มด าเนินการปี 2562 
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10. การปรบัปรุงระบบการ

ก ากับดูแลองค์การ 
(หมวด 1) 

• เพื่อใหม้ีแผนแมบ่ทและ
แผนปฏิบัติการการ
ส่งเสริมการก ากบัดูแล
องค์การที่ดี และสร้าง
ความเช่ือมั่นด้านการ
เปิดเผยโปรง่ใสใหก้ับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - • จัดท าทบทวนแผนแมบ่ท
การก ากบัดูแลองค์การที่ด ี
ในระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2562 แล้ว
เสร็จและสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร ์

• ผลการประเมินร้อยละความ
เช่ือมั่นด้านธรรมาภิบาล
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
70% หรือระดบัคะแนน 
ITA ปปช. ไม่น้อยกว่า 80% 

• จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลอย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

• ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 70%  

• ผลการประเมินร้อยละความ
เช่ือมั่นด้าน 
ธรรมาภิบาลของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 70%  
(โดยแยกตามกลุ่มผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย กลุ่มผู้รบับริการและ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และกลุม่
บุคลากร) หรือระดับคะแนน 
ITA ปปช. ไม่น้อยกว่า 82.5% 

• จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลอย่างน้อย 3 
กิจกรรม 

• ผู้บริหารและบุคลากรเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 75%  

• ผลการประเมินร้อยละ
ความเช่ือมั่นด้าน 
ธรรมาภิบาลของผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย 75%  
(โดยแยกตามกลุ่มผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย กลุ่ม
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย และกลุ่มบุคลากร) 
หรือระดับคะแนน ITA 
ปปช. ไม่น้อยกว่า 85% 
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11. การส ารวจและ
ยกระดับความพงึพอใจ
ของผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย           
(หมวด 3) 

• ความส าเรจ็ในการ
จัดท ากระบวนการ
ส ารวจความพงึพอใจ 

• ระดับความพงึพอใจ
ของผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

- - • ทบทวนกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจให้ครอบคลมุผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• ทบทวนกระบวนการ 
ประเมินความผกูพันของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียให้ครอบคลมุทุกกลุ่ม 

• ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย มีความพงึพอใจไม่
น้อยกว่า 70% 

• พัฒนาวิธีการประเมินความพึง
พอใจ และความไม่พงึพอใจ 
ความผูกพันทีห่ลากหลาย 
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

• จัดท าแผนปรบัปรุงการ
ให้บรกิาร มาตรฐานการ
ให้บรกิาร เพือ่เพิม่ความพึง
พอใจของผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

•  ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย มีความพงึพอใจไม่
น้อยกว่า 75% 

• จัดท าแผนปรบัปรุงการ
ให้บรกิาร มาตรฐานการ
ให้บรกิาร เพือ่เพิม่ความพึง
พอใจของผู้รบับริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย มีความพงึพอใจไม่
น้อยกว่า 80% 

• ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียกล่าวถึง กรม
บังคับคดี ในทางที่ดี 80% 
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12. การบรหิารจัดการข้อ

ร้องเรียน 
•  - - • - จัดท ามาตรฐาน  

ข้อร้องเรียนที่แตกต่างกัน
ระหว่างประเภทของเรือ่ง 
ระดับความรุนแรง  
ช่องทาง วิธีการตอบสนอง 
โดยให้ครอบคลุมถงึช่องทาง 
Social Media 

• ร้อยละ 80 สามารถ
ตอบสนองข้อรอ้งเรียนได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด และ
ผู้รบับริการมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

• ร้อยละ 100 สามารถ
ตอบสนองข้อรอ้งเรียนได้
ตามมาตรฐานเวลาที่
ก าหนด และผู้รบับริการมี
ความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

13. การบรหิารจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม
องค์การ 

• จ านวนองค์ความรู ้
• ที่มีการจัดเก็บและ 

แบ่งปัน 
• จ านวนองค์ความรู ้

 ที่น าไปใช้ปรับปรงุ 
 กระบวนการท างาน 

• จ านวนความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ  
ที่เกิดข้ึนจากบุคลากร 

- - • จัดท าแผนแมบ่ทการจัดการ
ความรู้ระยะยาวและแผน 
ปฏิบัติการแล้วเสรจ็ และ
สอดคล้องกบัแผนยุทธ 
ศาสตร์ของ กรมบงัคับคดี 

• มีการก าหนดกระบวนการ
ข้ันตอนการจัดการความรูท้ี่
เป็นมาตรฐาน และกจิกรรม
ส่งเสริมในแต่ละข้ันตอน 

• ผู้บริหารและบุคลากรรอ้ยละ 
70 เข้ามาใช้ระบบ KMS 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ให้รางวัลอย่างน้อย 2 
กิจกรรม 

•  มีองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนทั้ง 
Tacit และ Explicit อย่าง
น้อยอย่างละ 2 เรื่อง และมี
การเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน ์

• ผู้บริหารและบุคลากรรอ้ย
ละ 80 เข้ามาใช้ระบบ 
KMS 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้รางวัล 
อย่างน้อย 2 กิจกรรม  

• มีช่องทางหรอืกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ใหก้ับ
ผู้รบับริการและ 
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• จ านวนนวัตกรรมที่
เกิดข้ึนและน าไปใช้
ประโยชน ์

• ระดับการมสี่วนร่วม
ของผู้บรหิารและ
บุคลากรในกิจกรรม 
KM และ Innovation 

 

• มีระบบ IT รองรับการจัดเกบ็ 
เผยแพร่ แลกเปลียน เรียนรู้ 
องค์ความรู้ในระดบัองค์การ 

• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้รางวัลอย่างน้อย  
1 กิจกรรม 

• มีองค์ความรู้ทีเ่กิดข้ึนทัง้ 
Tacit และ Explicit อย่าง
น้อยอย่างละ 1 เรื่อง และมี
การน าไปใช้ประโยชน ์

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือประชาชน
ทั่วไป 

•  มีการจัดเก็บ และเผยแพร่
องค์ความรู้ทีเ่กิดข้ึน อย่าง
น้อย หน่วยงานละ 1 เรื่อง 
และน าไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานละ 1 เรือ่ง 

14. การก าหนดเส้นทาง
สายอาชีพและแผนสบื
ทอดต าแหน่งของ
บุคลากร (หมวด 5) 

• ระดับความส าเรจ็ 
ในการจัดท าแผนและ
การด าเนินการตาม
แผนงาน 

- - • วิเคราะห์โครงสร้างองค์การ 
และจัดท าแผนงานการ
ก าหนดเส้นทางสายอาชีพ 
(Career Path)  
แล้วเสร็จ 

 
 

• ด าเนินการตามแผนสบืทอด
ต าแหน่ง  

• ขยายผลการจัดท า 
Succession Plan  
ให้ครอบคลุมต าแหนง่ทีส่ าคัญ 
อย่างน้อย 2 ระดับ 

• ด าเนินการตามแผนสบื
ทอดต าแหน่ง  

• ขยายผลการจัดท า  
Succession Plan ให้
ครอบคลมุต าแหน่งที่ส าคัญ
อย่างน้อย 3 ระดับ  
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• วิเคราะห์ต าแหนง่ผูบ้รหิาร
ระดับสูงและต าแหนง่ที่
ส าคัญ ที่จะเกษียณอายุหรือ
ขาดช่วงในการด ารง
ต าแหน่งต่อเนือ่งในอีก 5 ปี
ข้างหน้า  

• จัดท าหลักเกณฑ์คุณสมบัติ 
ของบุคลากรทีจ่ะเป็น 
Successor ในต าแหน่งที่
ส าคัญ  

• ประกาศสื่อสารเส้นทางสาย
อาชีพในแต่ละต าแหน่งให้มี 
ผลในทางปฏิบัติและสื่อสาร
ให้กับบุคลากรทั่วทัง้
องค์การรับรู ้

•  ร้อยละต าแหนง่ทีเ่กษียณและ
สามารถบรรจุได้อย่างตอ่เนื่อง
ได้ร้อยละ 80 

• ร้อยละต าแหน่งที่เกษียณ
หรือมีต าแหน่งว่างและ
สามารถบรรจุได้อย่าง
ต่อเนื่องได้รอ้ยละ 90 
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• คัดเลือก Successor ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ต าแหน่งทีส่ าคัญ 

• จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
และแผน พฒันา 
Successor  
ให้มีความพร้อมในการ 
สืบทอดต าแหน่ง 
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15. การยกระดบัความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่แวดล้อม 
(หมวด 1) 

• มีแนวทางและ
แผนงานด้าน CSR  
ที่เป็นระบบ 

• ผู้บริหารและพนักงาน  
มีส่วนร่วมกจิกรรม  

• ประเมิน Outcome 
และ Impact 

- - - • จัดท านโยบายและแผนงาน/ CSR ทั้งใน
ระยะสั้น/ยาว โดยครอบคลมุ ทั้ง CSR 
in-Process และ CSR After Process 

• ก าหนดขอบเขต CSR ชุมชนเป้าหมายที่
ส าคัญและท าการวิเคราะห์ผลกระทบ
และความต้องการ/ความคาดหวังของ
ชุมชน 

• ผลส ารวจภาพลักษณ์ กรมบังคับคดี 
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมจากผูร้ับบริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชน ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทน
เครือข่าย 70% 

• ด าเนินการได้ตามแผนงานประจ าปี 
100% โดยน าความต้องการของ
ชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมา
พิจารณาจัดท าโครงการหรอืกิจกรรม 

• จัดกิจกรรมส่งเสริมCSR ทั้ง CSR  
in-Process หรือ CSR After 
Process อย่างละ1 กิจกรรม 

• ผู้บริหารและพนักงานทกุคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม CSR ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  

• สามารถประเมินตัวช้ีวัด Output 
Outcome และImpact ของแต่ละ
โครงการ และมเีป้าหมายตัววัดที่
สะท้อนความยัง่ยืนด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาองค์กร : กรณีเริ่มด าเนินการปี 2563 
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• ผลส ารวจภาพลักษณ์ กรมบังคับคดี 
ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมจากผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประชาชน ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวแทนเครือข่าย 70% 
 

16.การวางระบบการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน  
(หมวด 2,4) 

• ร้อยละของจ านวน
ตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินงานทีส่ าคัญ
ขององค์การมีการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงานล่วงหน้า 

• การศึกษาก าหนด 
Model ในการ
คาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน 

 

- - - • รอ้ยละ 70 ของตัวช้ีวัดในระดับองค์การ
มีการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน
ล่วงหน้า อย่างนอ้ยทุก 6 เดือน (ต้นปีใน
ระหว่างท าแผนและตัววัด  และครึ่งปี) 

• สามารถก าหนดแนวทาง เครือ่งมอืที่ใช้
ในการคาดการณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
- น าไปเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

• ร้อยละ 80 ของตัวช้ีวัดในระดับ
องค์การมกีารคาดการ์ผลการ
ด าเนินงานล่วงหน้า 

• สามารถก าหนดแนวทางหรือ  
 Model ที่ใช้ในการคาดการณ์ 
 ผลการด าเนินงาน 

• มีการประเมินผลความแม่นย าของ
การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
และน าไปปรับปรงุเครื่องมอืที่ใช้
คาดการณ์ผลการด าเนินงาน 

• น าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
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17. การบรหิาร
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
(หมวด 3) 

• การจัดท าฐานข้อมลู
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
แผนสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ผู้รบับริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- - - • ทบทวนปรับปรงุระบบฐานข้อมูล
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และ
ระบุความต้องการและความคาดหวัง
ของแต่ละกลุ่ม 

• วิเคราะห์และก าหนดผูร้ับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียในอดีต ปจัจบุัน อนาคต 

• วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการใน
การซื้อสินค้าของผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุม่ 

• จัดท าแผนงาน/กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รบับริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มทีม่ีความต้องการ
แตกต่างกันให้ซือ้ซ้ า ซื้อเพิ่ม ซื้อตอ่เนื่อง
และบอกต่อ 

• ก าหนดแนวทางการประเมินระดบั 
ความภักดีของผู้รบับริการและผู้มี     
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• จัดท าและด าเนินการตามแผนงาน/
กิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับ 
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มทีม่ีความต้องการแตกต่างกัน  

• ประเมินผลระดับความภักดีของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
แยกเป็นรายกลุม่ 

• ผลประเมินระดับความภักดีของ
ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
โดยรวมไม่น้อยกว่า 70% 
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18. การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบกับคู่
เทียบ 

• จ านวนเรื่องหรือ
ตัวช้ีวัดที่น าข้อมูลของ
คู่เทียบหรือ Best 
Practice มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบและ
น ามาใช้ปรับปรงุ
กระบวนการท างาน 

- - - • รวบรวมวิเคราะหเ์ปรียบเทียบข้อมลูของ
คู่เทียบกบั กรมบังคับคดี อย่างน้อย 
จ านวน 2 เรื่อง และน ามาปรบัปรุง
กระบวนการท างานของ กรมบงัคับคด ี

• รวบรวมวิเคราะหเ์ปรียบเทียบข้อมลู
ของคู่เทียบกับ กรมบงัคับคดี              
อย่างน้อย จ านวน 2 เรื่อง และน ามา 
ปรับปรงุกระบวนการท างานของ 
กรมบังคับคด ี
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