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บทน า  
 

ตามมาตราที่ 12 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้การปฏิบัติราชการแนวใหม่จะต้องให้
ความส าคัญต่อการก ากับการปฎิบัติราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการจัดท าความตกลงแบบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอ่ืน ที่จะแสดงความรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 30 
กันยายน 2546 ให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ตลอดจนได้รับ
สิ่งจูงใจตามผลการปฎิบัติราชการในการบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั งเป็นที่พึงพอใจต่อ
ประชาชน บรรลุผลตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 3/1 ซ่ึงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการนี  ถือเป็นเครื่องมือการบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
ส่งเสริมภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการใช้อ านาจรัฐและเงินแผ่นดิน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินและติดตามผลการด าเนินงานของรัฐบาลในการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์หลักของ
ประเทศ  

 
กระบวนการจัดท าค ารับรองนั น เป็นกระบวนการการเชื่อมโยงการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับ

นโยบายและระดับปฏิบัติ (ดารัตน์ บริพันธกุล, 2552) โดยแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะเป็นแนวทางในการจัดท าแผนนติิ
บัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมเวลา 4 ปี และเป็นเสมือนกรอบแม่บทในการ
ถ่ายทอดนโยบายการบริหารของรัฐบาลไปสู่การปฎิบัติในระดับกระทรวง ทบวง กรม และพื นที่ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร 
บุคลากร ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดิน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 1, 2558) พร้อมทั งมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ 
(กระทรวงและกรม) และจังหวัด (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) โดยจะแสดงรายละเอียดของการปฎิบัติราชการและการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ และก าลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระดับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกระทรวง กรม กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด จากการด าเนินการดังกล่าวยังถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ลงไปสู่การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส านัก กอง และระดับบุคคล( Individual Scorecard) ด้วย (ดารัตน์ บริพันธกุล, 2552) 
 
 



แนวทางการจัดท าค ารับรองการปฎิบัติราชการ 
 
  จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องต่างๆ จ าแนกได้เป็น 11 ด้าน ด้วยการน้อมน า
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ การใช้ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวทาง (ส านักงานเลขาธิกาคณะรัฐมนตรี, 2557) ซึ่งการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระดับกระทรวง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จะมีภารกิจทีเ่ชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้อ 9 ในด้านการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแผนผังแสดงความเชื่อมโยง ตามรูปที่ 1  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังการเชื่อมโยงนโยบายการบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 

 
 

รูปที่ 2 กรอบการประเมินผลส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราขการ, 2558) 
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  การจัดท าค ารับรองการปฎิบัติราชการจะเป็นการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลไปสู่ยุทธศาสตร์การ
ปฎิบัติราชการระดับกระทรวง และมีส่วนสัมพันธ์กับการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ 
โดยการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงนั น จะถูกน ามาพิจารณาก าหนดประเด็นการประเมิน และการจัดท า
ตัวชี วัด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราขการ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ ใน 2 มิติ (รูปที่ 2 ) ได้แก่ 1) มิติภายนอก ได้ก าหนดน  าหนักของการ
ประเมินไว้ 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเน้นในภารกิจหลักของกระทรวงในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมนโยบายของ
รัฐบาล และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ 2) มิติภายใน (25 เปอร์เซ็นต์) ได้แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ห้วข้อย่อย คือ การประเมินด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร ส าหรับการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ ใน ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการก าหนดการประเมินด้านการประหยัดน  าเข้ามาพิจารณา ซึ่งเป็นตัวชี วัดใหม่ ในสัดส่วน
น  าหนักการประเมิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินด้านประสิทธิภาพ 
 

  ส าหรับกรมทรัพยากรน  า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะการจัดท านโยบาย แผน 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน  า การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู รวมทั งควบคุม ดูแลก ากับ 
ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน  า พัฒนาวิชาการ ก าหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน  า ทั งระดับภาพรวม และระดับลุ่มน  า (กรมทรัพยากรน  า, 2558) และมีภารกิจเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อ 9 ในด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดยกรมทรัพยากรน  าได้จัดท าข้อเสนอตัวชี วัดตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน  าผิวดินและน  าใต้ดิน
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ตัวชี วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดหาแหล่งน  าผิวดินเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตัวชี วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จของการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบพิบัติภัย (น  าป่าไหลหลาก)  
โดยตัวชี วัดดังกล่าวจะได้รับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินงานสู่ ส านัก กอง และระดับ
บุคคลากร (Individual Scorecard) ของกรมทรัพยากรน  า ซึ่งท าให้บุคลากรทุกระดับในส่วนราชการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามยุทธศาสตร์ร่วมกันในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัด และนอกจากนั น ส่วนราชการยังสามารถน าระบบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award :  PMQA) มาปรับใช้  และเป็นแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือปรับปรุงองค์กรและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป 
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) 
 
  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนา ได้ผลักดันให้แต่ละประเทศต้องการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง ทั งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ในหลาย
ประเทศ จึงได้น าระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ ประเทศไทยนั น ก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้เริ่มน าเทคนิคและ
กระบวนการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ โดยได้เริ่มในภาคเอกชน ส าหรับภาคราชการนั น รัฐบาลได้สนับสนุน
ในการด าเนินการดังกล่าว โดยได้ระบุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
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ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยก าหนดให้ภาคราชการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฎิบัติราชการ ในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท างานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการปฎิบัติงาน
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548  
 
 

 
 

รูปที่ 3 เกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ส าหรับการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือน ามาใช้ในภาคราชการนั น ได้น า
หลักเกณฑ์และแนวทางใน 4 ด้านมาพิจารณา คือ 1) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Malcom Baldrige National Quality Awards: MBNQA) 2) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 
(Thailand Quality Award :TQA) 3) การด าเนินการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 4) การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี  
 
   1) เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   2) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฎิบัติงานไปสู่
ระดับมาตรฐานสากล 
   3) เพ่ือให้เป็นกรอบในการประเมินตนเอง พัฒนาองค์กร และเป็นฐานส าหรับใช้ประโยชน์ใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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  จากองค์ประกอบข้างต้น สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1) ลักษณะส าคัญขององค์กร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยแรกในการท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
พื นฐานรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลพื นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 
ส่วนราชการอ่ืน และผู้เกี่ยวข้อง (ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ และสิ่งที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าลังเผชิญอยู่ ลักษณะส าคัญของ
องค์กร จะประกอบด้วย 15 ค าถาม  

2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รูปที่ 3) เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
การบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นตามมาตรฐาน เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ รวมถึงสามารถแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ 
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย 7 หมวด (90 ค าถาม)  
โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้มีการจัดกลุ่ม และมีความเชื่อมโยงภายในของแต่ละเกณฑ์ ดังนี  
    2.1 ด้านกระบวนการ จัดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
     1) กลุ่มน าองค์กร ประกอบด้วย เกณฑ์หมวดที่ 1 การน าองค์กร เกณฑ์
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสต์ และหมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     2) กลุ่มพื นฐานของระบบบริหาร ประกอบด้วย เกณฑ์หมวดที่ 4 การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
     3) กลุ่มปฎิบัติการ ประกอบด้วย เกณฑ์หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล และเกณฑ์หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
    2.2 ด้านผลลัพธ์ คือ เกณฑ์หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ซึ่งจะประกอบด้วย 
4 มิติ ที่มีความสอดคล้องกับค ารับรองการปฎิบัติราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรมีความเข้าใจ เกิดเรียนรู้ 
และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติราชการตามหลักการ แนวคิด และวิธีการที่ดี โดยแนวทาง PMQA ได้ให้ความส าคัญต่อ
การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การพัฒนาการบริหารก าลังคน การคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจาการ
ใช้ประโยชน์สารสนเทศ และบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ ซ่ึงจากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
7 หมวดนี  จะมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการระบบราชการสมัยใหม่ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายละเอียดของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
ด้านกระบวนการ มีดังนี  

1. หมวดที่ 1 การน าองค์กร จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
และเป้าประสงค์ เพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร จากการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสุ่การ
ปฎิบัติ เพ่ือส่งมอบการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั งการก ากับดูแลองค์กรและการมีความ
รับผิดชอบต่อการปฎิบัติงานของส่วนราชการ ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และความรับผิดชอบด้านการเงิน 
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2. หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฎิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง นโยบายของ
รัฐบาล และค ารับรองการปฎิบัติราชการ โดยในเกณฑ์หมวดที่ 2 นี  จะพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์
และการน ายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติ 
 
   3. หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการก าหนด
วิธิการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมช่องทางที่
หลากหลาย เน้นการท างานเชิงรุก ในการน าบริการเข้าถึงประชาชนมากขึ น เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
   4. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
สารสนเทศ ด้วยการวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การปรับปรุงผลการด าเนินการ และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคราชการ โดยสารสนเทศจะต้องมีความพร้อมใช้ของข้อมูล ปริมาณและคุณภาพ
ของสารสนเทศ เป็นสิ่งที่ส าคัญ 
 
   5. หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร จะให้ความส าคัญต่อด้านทรัพยากรบุคคล การจัดท า
แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน การสร้างความผูกพันกับองค์กร และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการปฎิบัติงานและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก 
 
   6. หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบการปฎิบัติการ เป็นการจัดการกระบวนการ เช่น การลด
ขั นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน การจัดท าข้อเสนอการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลผลิตและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   7. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ จะให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินการ และการปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านที่ส าคัญของส่วนราชการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินการจาก 6 หมวดข้างต้น นอกจากนั น การตรวจประเมินจะด าเนินการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
และ/หรือส่วนราชการอ่ืนที่มีลักษณะภารกิจที่คล้ายคลึงกัน  
 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 
  1. ส่วนราชการจะมีเกณฑ์การประเมินของตนเอง (Self-Assessment) ซึง่จะท าให้ส่วนราชการทราบ
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองค์กร ด้วยการจัดท าแผนงาน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ จัดท าแผนงาน 
และการพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
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  2. ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสามารถส่งมอบผลผลิตและบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพและและมีประสิทธิภาพ  

  3. ส่วนราชการมีการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ได ้

  4. ส่วนราชการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
องค์กร 
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