
 

 

แบบฟอรม์ 2.2  แบบฟอรม์รายงานผลการดําเนนิการในหมวด 2 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 2 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

SP 1 : 
สว่นราชการตอ้งมกีาร
กําหนดขัน้ตอน/กจิกรรม 
และกรอบเวลาที่
เหมาะสม  รวมถงึมกีาร
ระบผุูรั้บผดิชอบอยา่ง
ชดัเจนในการจัดทํา
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี 
และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจําปี  โดยมุง่เนน้ที่
จะผลกัดนัใหบ้รรลุ
วสิยัทศันแ์ละพันธกจิ
ของสว่นราชการ  บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการ
บรหิารราชการแผน่ดนิ  
แผนปฏบิตัริาชการของ
กระทรวงและกลุม่ภารกจิ 

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

กระบวนการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ 
 

- แตง่ตัง้คณะทํางาน PMQA หมวด 2 โดยม ี 
ผอ.สนผ. เป็นประธาน 

- จัดประชมุคณะทํางานเพือ่มอบหมายงานในการ
จัดทําภาพแสดงขัน้ตอนของกระบวนการ
วางแผน (4 ปี และ1 ปี) โดยมขีัน้ตอนดงันี ้
1. คณะทํางานทําการศกึษานโยบายและ

ยทุธศาสตรข์องรัฐบาล กระทรวงการคลงั
และกลุม่ภารกจิดา้นทรัพยส์นิ โดยพจิารณา
ถงึผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. ทบทวนวสิยัทศัน ์พันธกจิ ยทุธศาสตรข์อง
องคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายในขอ้ 1. 

3. นําเสนอรา่งวสิยัทศัน ์พันธกจิ ยทุธศาสตร์
ขององคก์รตอ่ผูบ้รหิารเพือ่ใหค้วามเห็นชอบ 

4. ประชมุรว่มกบัสํานักตา่งๆ เพือ่นําเสนอ
วสิยัทศัน ์พันธกจิ ยทุธศาสตรข์ององคก์รตอ่
ทีป่ระชมุ และใหท้กุสํานักจัดทําแผนปฏบิตัิ
งานของแตล่ะสํานักใหส้อดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน ์พันธกจิ ยทุธศาสตรข์ององคก์ร 

5. สนผ. นําเสนอรา่งแผนปฏบิตัริาชการประจําปี
ตอ่ผูบ้รหิารองคก์ารเพือ่ใหค้วามเห็นชอบ 

6. นําแผนปฏบิัตริาชการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบ
แลว้ และแจง้เวยีนตอ่ทกุสํานักเพือ่ถอืปฏบิตั ิ

 
หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP1-A-D (Y) 
- ม ีFlow Chart หรอืภาพแสดงขัน้ตอน ของกระบวนการ
วางแผน แผน 4 ปี  และ 1 ปี   
- บนัทกึเสนอแผนให ้ผอ.สคร. (แสดงใหเ้ห็นถงึการมี
สว่นรว่มของผูบ้รหิารใน 3 ระดบั ในกระบวนการวางแผน 
(ผูบ้รหิาร 3 ระดบั หมายถงึ หวัหนา้สว่นราชการ รอง
หวัหนา้สว่นราชการ ผอ.สํานัก/กอง) 
 
SP1-L1 (Y)  
- อยูร่ะหวา่งดําเนนิการทําตารางเปรยีบเทยีบแผนเดมิ
และแผนใหม ่
 
SP1-L2 (Y)  
- รอการทําแบบสอบถามจากผูม้สีว่นไดเ้สยีจากสว่น
สง่เสรมิความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์ร ซึง่เรามขีอง 4 ปี 
 
SP1-L3 (Y) 
- ใชส้รปุผลจาก PMQA ปี 52 
 
 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 2 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

 
 

SP1-I1 (Y)  
อยูร่ะหวา่งดําเนนิการทําเอกสารตอบความทา้ทาย (กล
ยทุธ+OP) เอาSWOT มาเทยีบกบัแผนปัจจบุนัวา่สามารถ
ตอบโจทยใ์น SWOT ไดห้รอืไม ่
 
SP1-I2 (Y)  
- ทําแบบสอบถามจากผูม้สีว่นไดเ้สยีจากสว่นสง่เสรมิ
ความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์ร 

SP 2 : 
ในการจัดทําแผนปฏบิตัิ
ราชการของสว่นราชการ 
(4 ปี และ 1 ปี) ตอ้งมี
การนําปัจจัยทัง้ภายใน
และภายนอกทีสํ่าคญั
และสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงไปมาใช ้
ประกอบการวเิคราะห ์ 
อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย  
วสิยัทศันแ์ละพันธกจิ
ของสว่นราชการ  ความ
ตอ้งการของผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
ผลการดําเนนิงานทีผ่า่น
มา  ความเสีย่งในดา้น
ตา่ง ๆ รวมถงึ กฎหมาย 
ระเบยีบ และโครงสรา้ง
สว่นราชการ 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

กระบวนการ 
 

1. สนผ. โดยสว่นสง่เสรมิความสมัพันธร์ะหวา่ง
องคก์รจัดทําแบบสอบถามความตอ้งการของ
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์ร 

2. รวบรวมผลการสํารวจ/วเิคราะหค์วามตอ้งการ
ของผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่
นํามาใชป้ระกอบการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ 
โดยการจัดทําแบบสอบถาม ทํา SWOT จาก
ขอ้มลูขององคก์รเทยีบทีม่ภีารกจิคลา้ยคลงึกนั  

 
หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP2-A1-2 (Y) , SP2-D1-2 (Y) 
- หนังสอืการรายงานความคบืหนา้การดําเนนิการจัดทํา
แผนปฏบิตัริาชการของ สคร. ทีนํ่าเสนอ ปลดั กค. 
 
SP2-D3 (Y) 
- ทําแบบสอบถามจากผูม้สีว่นไดเ้สยีจากสว่นสง่เสรมิ
ความสมัพันธร์ะหวา่งองคก์ร  
 
SP2-L1 (Y) 
- ใชเ้อกสารการปรับแผนปฏบิตัริาชการของสํานักงานปลดั 
กระทรวงการคลงั  และเอกสารเปรยีบเทยีบแผน 52-53  
 
SP2-I1 (Y) 
- มกีารเชือ่มโยงกบันโยบายการกํากบัดแูลองคก์ารทีด่ ี

SP 3 :  
สว่นราชการตอ้งมกีาร
วางแผนกลยทุธด์า้นการ
บรหิารทรัพยากรบคุคล
ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี 
และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจําปีของสว่นราชการ  
รวมทัง้  ตอ้งวางแผน
เตรยีมการจัดสรร
ทรัพยากรอืน่ ๆ เพือ่
รองรับการดําเนนิการ
ตามแผนปฏบิตัริาชการ 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

กระบวนการ 
 

1. คณะทํางาน PMQA หมวด 5 สํารวจและวเิคราะห์
ขอ้มลู ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะทํางานฯ ประชมุหารอืเพือ่เตรยีมขอ้มลูใน
การจัดทําแผนกลยทุธใ์หค้รอบคลมุ4ดา้น ไดแ้ก ่

          2.1 การวางแผนและการบรหิารกําลงัคน  
          2.2 แผนพัฒนาบคุลากร  
          2.3 แผนการบรหิารทรัพยากรบคุลากรทีม่ทีกัษะ 
                หรอืสมรรถนะสงูในสายงานหลกั  
          2.4 แผนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้น     
                การบรหิารทรัพยากรบคุคล 

3. มกีารดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลทีค่รอบคลมุทัง้ 4 ดา้น 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 2 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP3 (Y) 
- แบบฟอรม์การจัดทําแผนกลยทุธการบรหิารทรัพยากร
บคุคลประจําปี 2553 

SP 4 :  
ผูบ้รหิารตอ้งมกีาร
สือ่สารและทําความ
เขา้ใจในเรือ่ง
ยทุธศาสตรแ์ละการนํา
ยทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ 
ไปยงับคุลากรที่
เกีย่วขอ้ง  เพือ่ให ้
บคุลากรไดรั้บรูเ้ขา้ใจ
และนําไปปฏบิตั ิ 
รวมทัง้  เพือ่ใหม้กีาร
ถา่ยทอดแผนไปสูก่าร
ปฏบิตัดิงักลา่วบรรลผุล 
 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

กระบวนการ 
 

1. นําแผนปฏบิัตริาชการประจําปีทีไ่ดรั้บการ
เห็นชอบเขา้ทีป่ระชมุผูบ้รหิารและถา่ยทอดทาง 
หนังสอืเวยีน, intranet, บอรด์ประชาสมัพันธใ์ห ้
บคุลากรในองคก์รรับทราบและนําไปปฏบิตั ิ
(จัดทําแผนบรหิารการสือ่สาร)    
 

หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP4-A1 (Y) 
- แสดงชอ่งทางทีผู่บ้รหิารใชส้ือ่สาร เชน่ Intranet 
การสมัมนา การประชมุผูบ้รหิาร บอรด์ประชาสมัพันธ ์
 
SP4-A2 (Y) 
- แบบสอบถามการรับรูจ้ากฝ่ายสง่เสรมิความสมัพันธ์
ระหวา่งองคก์ร  
 
SP4-D , L (Y) 
- แสดงชอ่งทางทีผู่บ้รหิารใชส้ือ่สาร เชน่ Intranet 
การสมัมนา การประชมุผูบ้รหิาร (แผนปฏบิตัริาชการ
ประจําปี KM ใน intranet) 

SP 5 :  
สว่นราชการมกีาร
ถา่ยทอด (Cascading) 
ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย
ระดบัองคก์ารลงสูร่ะดบั
หน่วยงาน(สํานัก/กอง)
ทกุหน่วยงาน (ทัง้ทีเ่ป็น
สํานัก/กองทีม่โีครงสรา้ง
รองรับตามกฏหมาย  และ
สํานัก/กองทีจั่ดตัง้  เพือ่
รองรับการบรหิารจัดการ
ภายในสว่นราชการเอง) 
และระดับบคุคล (อยา่ง
นอ้ย 1 หน่วยงาน) อยา่ง
เป็นธรรม 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP 5 – A (Y)  
- Strategy Map สคร. 
- เกณฑก์ารกําหนดตวัชีว้ดัและคา่น้ําหนักของตวัชีว้ดั 
- ตวัอยา่ง คํารับรองสํานักจากแฟ้มคํารับรองระดบัสํานัก 
จํานวน 5 สํานัก 
- Gantt Chart ขัน้ตอนการจัดทําคํารับรองราชการภายในฯ 
ของ สคร. 
- แผนพัฒนาองคก์ารประจําปี พ.ศ. 2553 ของ SP 5 
ไดรั้บความเห็นชอบจาก ผอ.สคร. เมือ่ 13 ม.ีค. 53  
- กระบวนการในการจัดทําตวัชีว้ดัและเป้าหมายระดบั
หน่ายงานและระดบับคุลล 
- ประกาศ สคร. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการของขา้ราชการ สคร. 
- มกีารตดิตามผลระดบัสํานักและบคุคลรอบ 6 เดอืนและ 
12 เดอืน 
- ตวัอยา่ง แผนการกําหนดการจัดทําตวัชีว้ดัระดบับคุคล
ของ สคร. 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 2 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

 
 

SP 5 – D (Y)  
- มบีนัทกึขอ้ตกลงคํารับรองระดบัสํานักและบคุคล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
- มหีนังสอืเวยีนแจง้ใหท้กุสํานักดําเนนิการ 
- มเีอกสารการถา่ยทอด เชน่ แนวทางการเลือ่น
เงนิเดอืนและการนําไปปฏบิตัจิรงิ เป็นตน้ 
 
SP 5 – D (Y)  
- สง่รายงานผลการประเมนิฯ สง่ภายในเดอืน ต.ค. 53 
 
SP 5 – L (Y) 
- มสีรปุผลรายงานประจําปีพรอ้มวเิคราะหผ์ลการ
ดําเนนิงาน 
 
SP 5 – I (Y)  
- ระดบัสํานัก มกีรอบการประเมนิผลระดบัหน่วยงาน 
- ระดบับคุคล มปีระกาศ สคร. เรือ่งหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการ สคร. 

SP 6 :  
สว่นราชการตอ้งจัดทํา
รายละเอยีดโครงการเพือ่
ใชใ้นการตดิตามผลการ
ดําเนนิงานใหส้ามารถ
บรรลเุป้าหมายตาม
แผนปฏบิตัริาชการได ้
สําเร็จ  ซึง่ประกอบดว้ย 
ระยะเวลา  ผูรั้บผดิชอบ  
การจัดสรรทรัพยากร
ใหแ้กแ่ผนงานโครงการ/
กจิกรรม 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

กระบวนการ 
 

- แตง่ตัง้คณะทํางาน PMQA หมวด2 โดยม ีผอ. 
สนผ. เป็นประธาน 

- จัดประชมุคณะทํางานเพือ่มอบหมายงานในการ
จัดทําภาพแสดงขัน้ตอนของกระบวนการ
วางแผน (4 ปี และ1 ปี) โดยมขีัน้ตอนดงันี ้

1. คณะทํางานทําการศกึษานโยบายและ
ยทุธศาสตรข์องรัฐบาล 
กระทรวงการคลงัและกลุม่ภารกจิดา้น
ทรัพยส์นิ โดยพจิารณาถงึผูรั้บบรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

2. ทกุสํานักทบทวนวสิยัทศัน ์พันธกจิ 
ยทุธศาสตรข์ององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายในขอ้ 1. 

3. ทกุสํานักแสดงรายละเอยีดโครงการที่
สําคญั โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
-ระยะเวลาดําเนนิการในแตล่ะกจิกรรม 
-ผูรั้บผดิชอบในแตล่ะแผนงาน/โครงการ 
-การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
ดา้นอืน่ๆ 
-กําหนดตวัชีว้ดัของแตล่ะโครงการ 

4. ทกุสํานักตดิตามผลการดําเนนิงานตามที่
ไดกํ้าหนดไวใ้นแผนปฏบิัตริาชการ 

 
หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP6-A-D (Y) 
- มรีายละเอยีดโครงการทีสํ่าคญั ซึง่ครอบคลมุถงึ
ระยะเวลาการดําเนนิการ ผูรั้บผดิชอบ งบประมาณ 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 2 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

 
 

- มกีารตดิตามผลการดําเนนิการในโครงการทีสํ่าคญัใน
รปูแบบของรายงานรายไตรมาสในแผนสง่กระทรวง 
การคลงั ซึง่เป็นการตดิตามผลการปฏบิตังิานทกุไตรมาส 

SP 7 : 
สว่นราชการตอ้งมกีาร 
วเิคราะหแ์ละจัดทําแผน
บรหิารความเสีย่งตาม
มาตรฐาน COSO เพือ่ 
เตรยีมการรองรับการ
เปลีย่นแปลงทีอ่าจจะ
เกดิขึน้จากการดําเนนิ
แผนงาน/โครงการทีสํ่าคญั
ซึง่ตอ้งครอบคลมุความ
เสีย่งดา้นธรรมาภบิาล  

 

      ดําเนนิการครบถว้น

       อยูร่ะหวา่งดําเนนิการ 

กระบวนการ 
 

1. แตง่ตัง้คณะทํางานจัดทําแผนบรหิารความเสีย่ง 
2. คณะทํางานยอ่ยทําการกําหนดเป้าหมายและ

คดัเลอืกโครงการ เพือ่นํามาจัดทําแผนบรหิาร
ความเสีย่ง(1 ยทุธศาสตร:์ 1 โครงการ) 

3. คณะทํางานยอ่ยระบคุวามเสีย่งของแตล่ะ
โครงการ 

4. คณะทํางานยอ่ยทําการประเมนิความเสีย่ง และ
กําหนดกลยทุธท์ีจ่ะนํามาใชใ้นการบรหิารความ
เสีย่ง 

5. คณะทํางานยอ่ยจัดทําแผนบรหิารการสือ่สาร
ดา้นการบรหิารความเสีย่งเพือ่ถา่ยทอดแผนฯ 
ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของโครงการทีถ่กูคดัเลอืก 

6. คณะทํางานยอ่ยดําเนนิการตามแผนบรหิารความ
เสีย่งของแตล่ะโครงการตามทีจั่ดทําไว ้

7. คณะทํางานยอ่ยทําการประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่งเพือ่
รายงานตอ่ผูบ้รหิารองคก์รครัง้ที ่1 

8. คณะทํางานทําการสรปุผลการดําเนนิงานตาม
แผนบรหิารความเสีย่งตอ่ผูบ้รหิารองคก์ร ณ สิน้
ปีงบประมาณ 
 

หลกัฐานอา้งองิ 
 
SP7-A (Y) 
- แสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารคัดเลอืกแผนงาน/โครงการ โดย
มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาทีช่ดัเจน และแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความสําคญัหรอืผลกระทบของโครงการทีม่ตีอ่
ความสําเร็จตามประเด็นยทุธศาสตรนั์น้ๆ อยา่งนอ้ย
ประเด็นยทุธศาสตรล์ะ 1 โครงการ 
- มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งของโครงการทีค่ดัเลอืกมา
ดําเนนิการอยา่งเป็นขัน้ตอนตามหลกัการของ COSO (7 
ขัน้ตอน) 
- มผีลการวเิคราะหก์ารประเมนิความเป็นไปได ้และ 
ความรนุแรงของความเสีย่ง โดยครอบคลมุหลกัธรรมาภิ
บาล (Good Governance) อยา่งครบถว้น 
- มกีารกําหนดแนวทาง/วธิกีารและกรอบระยะเวลาใน
การตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ไตรมาส (ไมร่วมการสรปุ
ประเมนิผล ณ สิน้ปีงบประมาณ) 
- แผนบรหิารความเสีย่งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้รหิาร
ภายในเดอืนมนีาคม 2553 
 



 

 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน   

หมวด 2 
ผลการดําเนนิการ คําอธบิายหรอืหลักฐานทีแ่สดงผลดําเนนิการ 

 
 

SP7-D-L (Y) 
- มกีารรายงานผลครัง้ที ่1 – 2  และจัดทําสรปุรายงาน
ตอ่ ผอ. สคร. เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


