คูมือการจัดทําแผนพัฒนาองคการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
คูมือการจัดทําแผนพัฒนาองคการ ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
 สวนที่ 1 : กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
 สวนที่ 2 : หลักการวิเคราะหและประเมินองคการ
 สวนที่ 3 : การสรางตัวชี้วัดกิจกรรมในแผนพัฒนาองคการ

Ê สวนที่ 1 : กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ โดยยึดความสอดคลองตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 (ระยะเวลา 3 ปงบประมาณ) มีขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ผูที่ทําหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการจะตองศึกษาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหทราบถึงเกณฑมาตรฐานของการเปนองคการที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้

-21. ลักษณะขององคกร คือ การที่แตละองคกรจะตองอธิบายไดวาภาพรวมขององคกรเปนอยางไร มี
วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ อย า งไร ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรมองค ก รเป น อย า งไร มี บุ ค ลากรกี่ ค น มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ แ ละ
เทคโนโลยีอะไรบาง สภาพแวดลอมตางๆ ในการบริหารจัดการเปนอยางไร ผูรับบริการคือใคร ผูมีสวนไดสวนเสีย
จากการดําเนินงานขององคกรคือใคร มีคูแขงหรือคูเทียบหรือไม อยางไร และอะไรที่เปนเรื่องทาทายที่จะตอง
ดําเนินการ เปนตน
2. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซึ่งเปน
แนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําองคกรตางๆ ไปสูการองคกรแหงความเปนเลิศได และเกณฑในแตละหมวดจะมี
ความเชื่อมโยงกันระหวางหมวดตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและบูรณาการ
กันอยางเปนอยางระบบ โดยเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวด ซึ่งเกณฑแตละหมวดมี
สาระสําคัญพอสังเขปดังนี้
f หมวด 1 การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวาผูบริหารขององคกรดําเนินการอยางไรในเรื่อง
วิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ รวมถึงการให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลาย มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม
และการเรียนรูในองคกรหรือไม รวมทั้งตรวจประเมินวาองคกรภาครัฐมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนอยางไร
f หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวา วิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององคกรภาครัฐ และการ
ถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก เปนอยางไร รวมถึงประเมินวาแผนปฏิบัติราชการที่ไดจัดทําไว
สามารถนําไปปฏิบัติและวัดผลความกาวหนาไดหรือไม
f หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวา องคกร
กําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึง
องคกรมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่
สําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี
f หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา องคกรเลือก
รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และมีการจัดการความรูอยางไร
f หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา ระบบงาน และระบบการเรียนรู
ของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทาง
เดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมขององคกรอยางไร รวมทั้งตรวจประเมินความใสใจการสรางและ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการ
ดําเนินการที่เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากรและองคกร
f หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการจัดการ
กระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการ

-3บรรลุพันธกิจขององคกร ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญตาง ๆ หมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญและ
หนวยงานทั้งหมด
f หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนมของ
องคกรในมิติตาง ๆ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการขององคกรโดยเปรียบเทียบกับ
หนวยงาน หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
ทั้งนี้ ใหศึกษาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยละเอียดไดจากเอกสารคูมือที่เกี่ยวของดังนี้
(1) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 จัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
(2) คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
จัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
(3) คูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552จัดทํา
โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
 ขั้นตอนที่ 2 : ศึกษาการระบุประเภทของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวามีภารกิจหลักในดานใด
การศึกษาวิเคราะหและระบุประเภทของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวามีภารกิจหลักในดานใด
จะเปนสวนสําคัญที่สอดคลองกับขอแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ (Roadmap) ในการเลือก
หมวดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการในปงบประมาณ พ.ศ.
2552-2554 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดวางกรอบกําหนดประเภทของสวนราชการตางๆ ตามภารกิจหลักไว 2 ประเภท
คือ
 กรมดานบริการ : มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การอนุมัติ อนุญาต
ควบคุมกํากับ ใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงงานบริการทางวิชาการดวย
 กรมดานนโยบาย : มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย แผนและ
มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งกําหนดกฎ ระเบียบ การประสานติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
จากกรอบในการกําหนดประเภทของสวนราชการตามภารกิจหลัก 2 ประเภทดังกลาว สํานักงาน
ก.พ.ร. ไดกําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนกรมดานบริการ ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญที่จะนําไปใช
ประกอบการดําเนินการตามขอแนะนําของสํานักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ (Road Map) ในการเลือกหมวด
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25522554

-4 ขั้นตอนที่ 3 : ศึกษาการเลือกหมวดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาองคการในแตละปงบประมาณ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554)
การจัดทําแผนพั ฒนาองคการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนกรมดานบริการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ใหพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณละ 2 แผนตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในแตละหมวด (หมวด 1 ถึงหมวด 6) ประกอบดวย (1) แผนภาคบังคับ จํานวน 1
หมวด และ (2) แผนภาคสมัครใจ จํานวน 1 หมวด โดยวิธีการคัดเลือกหมวดตางๆ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ให พิ จ ารณาตามข อ เสนอแนะของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ก าร
(Roadmap) ในการเลือกหมวดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 สําหรับกรมดานบริการ ดังนี้

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ภาคบังคับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ภาคบังคับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ภาคบังคับ

หมวด 3

หมวด 5

หมวด 2

ภาคสมัครใจ

ภาคสมัครใจ

ภาคสมัครใจ

หมวด 1

หมวด 4

หมวด 1 หรือ

หมวด 6

(กรณีเลือกหมวด 6 ในป 2552)
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดดําเนินการคัดเลือกหมวดตางๆ เพื่อกําหนดกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ภาคบังคับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ภาคบังคับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ภาคบังคับ

หมวด 3

หมวด 5

หมวด 2

ภาคสมัครใจ

ภาคสมัครใจ

ภาคสมัครใจ

หมวด 3

หมวด 1

หมวด 4

 ขั้นตอนที่ 4 : ศึกษาและวิเคราะหขอมูลผลการประเมินองคการดวยตนเอง
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลผลการประเมินองคการดวยตนเอง จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูจัดทํา
แผนพัฒนาองคการทราบถึงวิธีการประเมินและวิเคราะหสภาพขององคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

-5ภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อนําผลการประเมินและวิเคราะหองคการดังกลาวไปใชไปกําหนดแผนงาน/กิจกรรม ในการ
ปรับปรุง/พัฒนาองคการ ในแผนพัฒนาองคการในแตละหมวดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวิธีการ
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินองคการ ใหศึกษาในสวนที่ 2 : หลักการวิเคราะหและประเมินองคการ ในคูมือ
เลมนี้
 ขั้นตอนที่ 5 : จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาองคการรายหมวดตามแบบฟอรมที่กําหนด
หลักจากที่ไดศึกษาแลววา กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนกรมดานบริการ ซึ่งมีกรอบในการ
คัดเลือกหมวดต างๆ มาจัด ทําแผนพัฒนาองคการในแตละปงบประมาณ (ป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2554) ตาม
รายละเอียดที่ระบุในขั้นตอนที่ 1-2 แลว ใหนําผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการประเมินองคการดวยตนเองตาม
ขั้นตอนที่ 3 มาเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานตามรายหมวด เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
องคการในแตละปงบประมาณตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซึ่งตองระบุขอมูลดังตอไปนี้
1) ประเภทของกรม (กรมดานบริการ)
2) ชื่อแผนพัฒนาองคการ
3) ลําดับที่และชื่อหมวด (ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน)
4) วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
5) ตัวชี้วัดหลักของแผนงานในแผนพัฒนาองคการ
6) รายละเอียดโดยยอในแผนพัฒนาองคการ
7) กิจกรรม และขั้นตอนตางๆ ในแตละกิจกรรม
8) ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม (ระยะเวลาเริ่มตน - สิ้นสุด)
9) ผลลัพธ/ตัวชี้วัดความกาวหนาในแตละกิจกรรม
10) ผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละกิจกรรม (เจาภาพหลัก)
11) ผูที่เกี่ยวของในแตละกิจกรรม (เจาภาพรวม)
12) งบประมาณดําเนินการในแตละกิจกรรม
- รายละเอียดแบบฟอรมแผนพัฒนาองคการ ตามภาคผนวกทายเลมของคูมือฯ (แบบฟอรม 1 :
แบบฟอรมแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ... )
 ขั้นตอนที่ 6 : จัดทํา (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการรายหมวด
หลังจากที่ไ ดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการเปนรายหมวดตามขั้นตอนที่ 4 เรี ยบรอยแล ว
เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการดังกลาวอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน จะตองมี
การกําหนดตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการในแตละหมวด แบงออกเปน 4 มิติ ประกอบดวย
 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล
 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ
 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

-6 มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคการ
- วิธีการกําหนดตัวชี้วัดผลดําเนินการ ใหศึกษาในสวนที่ 3 : การสรางตัวชี้วัดกิจกรรมในแผนพัฒนา
องคการ ในคูมือเลมนี้
- รายละเอียดแบบฟอรมตัวชี้วัดแผนพัฒนาองคการ ตามภาคผนวกทายเลมของคูมือเลมนี้(แบบฟอรม
2 : แบบฟอรมตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ... )
 ขั้นตอนที่ 7 : จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สถ. เพื่อพิจารณา (ราง)
แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ
ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สถ. เพื่อพิจารณา
(ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการตามแนวทางดังนี้
1) ตรวจสอบการลงนัดงานของหัวหนาคณะทํางานฯ (ร.อสถ. ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง)
และจองหองประชุม (ทําหนังสือจองหองประชุม)
2) จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะทํางานฯ วาระการประชุม วาระการประชุมแบบ PowerPoint
ใบเซ็นชื่อเขารวมประชุม
3) เตรียมเอกสารที่จะแจกในที่ประชุม เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของ เชน คอมพิวเตอร LCD
4) เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม
5) ดําเนินการจัดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
 ขั้นตอนที่ 8 : ปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการตาม
มติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ดําเนินการปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคการตามมติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางดังนี้
1) ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเนื้ อ หาใน (ร า ง) แผนพั ฒ นาองค ก ารและ (ร า ง) ตั ว ชี้ วั ด ผลดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาองคการ ตามมติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2) ตรวจสอบความถูก ตองของ (ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัว ชี้วั ดผลดําเนิ นการตาม
แผนพัฒนาองคการ
 ขั้นตอนที่ 9 : เสนออธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง)
ตัวชี้วัดผลดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ
ดํา เนินการนํ าเสนอ(รา ง) แผนพัฒ นาองคก ารและ (ราง) ตั ว ชี้ วัดผลดํ า เนิน การตามแผนพัฒ นา
องคการเพื่อใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหความเห็นชอบตามแนวทางดังนี้

-71) จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ความสรุ ป ความเป น มาในการจั ด ทํ า แผนฯ เนื้ อ หาโดยสรุ ป ของแผนฯ และ
เปาหมาย/ผลลัพธของแผนฯ เพื่อเสนออธิบดี โดยแนบ (ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ
2) เสนอเอกสารตามขอ 1) ตามสายการบังคับบัญชา
3) ติดตามผลการพิจารณาเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาองคการและ (ราง) ตัวชี้วัดผลดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองคการ อยางตอเนื่อง

Ê สวนที่ 2 : หลักการวิเคราะหและประเมินองคการ
ผลการวิ เ คราะห แ ละประเมิ น องค ก ารจะเป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ในการนํ า มาใช เ ป น ข อ มู ล
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาองคการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวาสถานภาพปจจุบันของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นไดมีระบบและวิธีการบริการจัดการ การปฏิบัติราชการ และการใหบริการเปนอยางไร สอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมากนอยเพียงใด เรื่องใดที่ดําเนินการไดตามเกณฑฯ แลว เรื่องใดที่ยังตองมี
การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งวิธีการสําคัญในการวิเคราะหและประเมินองคการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมี
ดังนี้
1. การใช ข อ มู ล การวิ เ คราะห จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง และโอกาสในการปรั บ ปรุ ง ที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (สําหรับแผนพัฒนาองคการที่จัดทําในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) ดังตัวอยางดานลางนี้
ผลกราฟระดับคะแนนรายหัวขอ
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จากผลกราฟระดับคะแนนรายหัวขอ หรือรายหมวดตามเกณฑ PMQA จะเห็นไดวา ระดับคะแนน
ในหมวด 5 และ หมวด 6 อยูในระดับคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด จําเปนจะตองนํามาพิจารณาปรับปรุงระบบการบริการ
จัดการ โดยกําหนดเปนกิจกรรมในแผนพัฒนาองคการ เปนตน
2. การตั้งสมมติฐานเปรียบเทียบใหผูประเมินองคกรเปนผูรับบริการ วามีความตองการที่จะใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการ หรือการใหบริการในเรื่อง
อะไรบาง เชน การสมมติเปนผูรับบริการแลวโทรศัพทเขามาติดตอเจาหนาที่ของกรมฯ แลวประเมินระบบการ
ใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําผานชองทางโทรศัพท เปนตน
3. การรวบรวมผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมาพิจารณาประกอบการประเมินองคกร เชน ผูรับบริการตองการใหปรับปรุง

-8ชองทางการใหบริการทางโทรศัพท ทาง website หรือปรับปรุงกระบวนการในการติดตอสื่อสาร หรือพัฒนา
คุณสมบัติ/ความรูความสามารถของผูใหบริการ เปนตน
4. การนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในสวนของคําอธิบาย ADLI มา
ประกอบการประเมินองคการ ดวยการตอบคําถาม Yes / No ในประเด็น ADLI แตละขอคําถาม หากผลการประเมิน
องคกรในประเด็นนั้น คือ No ใหพิจารณานํามากําหนดเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการปรับปรุงองคการในแผนพัฒนา
องคการ ดังตัวอยางตอไปนี้
ประเด็นการพิจารณาการดําเนินการที่ครบถวน

ดําเนินการ
ครบถวน
(Y/N)

รหัส

แนวทางการดําเนินการ

IT1

สวนราชการตองมีระบบฐานขอมูลผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผล
การดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม
ถูกตอง และทันสมัย

A

แสดงระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําป 2552 และขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป (พ.ศ.
2549 – 2551)

N

IT2

สวนราชการทบทวนฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สรางคุณคา ที่จัดทําไว
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และตอง
มีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สราง
คุณคาเพิ่มเติม อยางนอย 2
กระบวนการ

A

• แสดงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่สรางคุณคาที่จัดทําไวในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จํานวน 2 กระบวนการ
• แสดงระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการที่สรางคุณคา เพิ่มเติม อยางนอย จํานวน
2 กระบวนการ
รายงานผลการทบทวนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคาที่จัดทําไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

N

L

หมาย
เหตุ

N

N

จากตารางดานบน เปนตัวอยางวิธีการประเมินองคกรตาม ADLI ที่กําหนดไวในเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 4 รหัส IT 1 และ IT 2(จากรหัสทั้งหมดคือ IT 1-IT7) ถาประเมินองคกรใน
ชองผลดําเนินการครบถวน (Y/N) เปน N หรือ No ใหนํามาพิจารณากําหนดเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการปรับปรุง
องคการในแผนพัฒนาองคการ
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Ê สวนที่ 3 : การสรางตัวชี้วัดกิจกรรมในแผนพัฒนาองคการ
การสรางตัวชี้วัดกิจกรรมในการดําเนินการตามแผนตางๆ ซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาองคการ เปนสวน
สําคัญที่ชวยใหผูจัดทําแผนพัฒนาองคการนําไปใชประโยชนในการวัด ติดตาม และประเมินผลดําเนินการ หรือ
ผลลัพธของแผนพัฒนาองคการได เชน ถาเปรียบเทียบการพัฒนาองคการคือการพัฒนาตนเองในเรื่องการพัฒนา
รูปรางใหถูกตองตามสัดสวนและมีสุขภาพดี เนื่องจากประเมินตนเองแลวมีรูปรางอวนมากเกินไป เปาหมายของการ
พัฒนาตนเองในการพัฒนารูปรางและสุขภาพคือ การทําใหผอม
ดังนั้น การพัฒนาตนเองดานรูปราง โดยมีเปาหมาย หรือผลลัพธคือผอมและสุขภาพดีนั้น จะตองมี
วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะหตัวชี้วัดผลลัพธ ดังนี้
1. ตองประเมินตนเองกอนวาปจจุบันอายุเทาใด สวนสูงเทาใด น้ําหนักเทาใด ขอมูลสุขภาพปกติดี
หรือไม เชน ความดันโลหิต ปริมาณน้ําตาลในเลือด กรดยูริค ซึ่งตองทราบดวยการตรวจสุขภาพ เปนตน
2. หา GAP และตั้งเปาประสงคมุงไปสูมีรูปรางตามมาตรฐานการการและมีสุขภาพดี เชน ตองลด
น้ําหนักใหไดอีก 20 กิโลกรัม เปนตน ซึ่งกิจกรรมที่จะทําเพื่อใหลดน้ําหนักใหได (หากเปรียบเทียบกับการพัฒนา
องคการแลว คือกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดในแผนพัฒนาองคการวา จะปรับปรุงเรื่องอะไรบาง เพื่อใหองคการพัฒนาได
ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ตามความตองการของผูรับบริการ หรือตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล)
3. กําหนดตัวชี้วัดที่จะไดใหมีรูปรางดี (ผอม) คือ น้ําหนักจะตองลดลง 20 กิโลกรัม (ถาเปนการ
พัฒนาองคการในเรื่องการปรับปรุ งระบบงาน อาจกําหนดตัว ชี้วัด คื อ ต องลดระยะเวลาในการทํางานในแต ละ
กระบวนงานลง รอยละ 20 รอยละ 30 หรือ รอยละ 40 จากระยะเวลาเดิมที่เคยปฏิบัติมา เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการที่ตองการใหลดระยะเวลาลงเปนตน)
อยางไรก็ตามการกําหนดตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาองคการ ใหกําหนดตามแนวทางของ Balanced
Scorecard ซึ่งแบงออกเปน 4 มิติ โดยมีแนวทางกําหนดตัวชี้วัดในแตละมิติดังนี้
Â มิติดานประสิทธิผล คือ ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาองคการ
Â มิติดานคุณภาพการใหบริการ คือ สิ่งที่ผูรับบริการตามแผนพัฒนาองคการตองการ และจะทราบ
ไดอยางไรวาสามารถนําเสนอในสิ่งที่ผูรับบริการตองการได
Â มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คือ ในการที่จะนําเสนอในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ
และ/หรือกอใหเกิดประสิทธิผลแลว จะตองมีการจัดสรรทรัพยากร (นอกเหนือจากบุคลากร) ปรับปรุงกระบวนการ
หรือทํากิจกรรมใดบาง เพื่อใหตรงความตองการของผูรับบริการ หรือบรรลุผลลัพธตามมิติดานประสิทธิผล
Â มิติดานการพัฒนาองคการ คือ จะตองมีการพัฒนาองคการในดานใดบาง เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมขององคกรในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ เชน ความรูความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของ
เปนตน
-------------------------------

