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บทนา
ตามมาตราที่ 12 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห าร ราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ ก าหนดให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการแนวใหม่ จ ะต้ อ งให้
ความสาคัญต่อการกากับการปฎิบัติราชการให้ประสบความสาเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการจัดทาความตกลงแบบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการอื่น ที่จะแสดงความรับผิดชอบในการปฎิบัติราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 30
กันยายน 2546 ให้ทุกส่วนราชการและจังหวัด จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ตลอดจนได้รั บ
สิ่งจูงใจตามผลการปฎิบัติราชการในการบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทังเป็นที่พึงพอใจต่อ
ประชาชน บรรลุผลตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 3/1 ซึง่ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการนี ถือเป็นเครื่องมือการบริหารรัฐกิจสมัยใหม่ที่จะช่วยให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ส่งเสริมภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการใช้อานาจรัฐและเงินแผ่นดิน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสิ น และติดตามผลการดาเนิน งานของรัฐ บาลในการดาเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ห ลักของ
ประเทศ
กระบวนการจัดทาคารับรองนัน เป็นกระบวนการการเชื่อมโยงการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ (ดารัตน์ บริพันธกุล, 2552) โดยแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะเป็นแนวทางในการจัดทาแผนนิติ
บัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมเวลา 4 ปี และเป็นเสมือนกรอบแม่บทในการ
ถ่ายทอดนโยบายการบริหารของรัฐบาลไปสู่การปฎิบัติในระดับกระทรวง ทบวง กรม และพืนที่ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร
บุคลากร ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดิน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 1, 2558) พร้อมทังมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ
(กระทรวงและกรม) และจังหวัด (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) โดยจะแสดงรายละเอียดของการปฎิบัติราชการและการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ และกาลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในระดับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกระทรวง กรม กลุ่ม
จั งหวัดและจั งหวัด จากการดาเนิ น การดังกล่ าวยัง ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ล งไปสู่ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสานัก กอง และระดับบุคคล( Individual Scorecard) ด้วย (ดารัตน์ บริพันธกุล, 2552)

-2แนวทางการจัดทาคารับรองการปฎิบัติราชการ
จากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องต่างๆ จาแนกได้เป็น 11 ด้าน ด้วยการน้อมนา
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ การใช้ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวทาง (สานักงานเลขาธิกาคณะรัฐมนตรี, 2557) ซึ่งการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระดับกระทรวง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะมีภารกิจทีเ่ ชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ข้อ 9 ในด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแผนผังแสดงความเชื่อมโยง ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนผังการเชื่อมโยงนโยบายการบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 2 กรอบการประเมินผลส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2559 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราขการ, 2558)

-3การจัดทาคารับรองการปฎิบัติราชการจะเป็นการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลไปสู่ยุทธศาสตร์การ
ปฎิบัติราชการระดับกระทรวง และมีส่วนสัมพันธ์กับการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
โดยการดาเนินงานตามภารกิจของกระทรวงนัน จะถูกนามาพิจารณากาหนดประเด็นการประเมิน และการจัดทา
ตัวชีวัด ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราขการ สานักนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดประเด็นการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการตามคารับรองการปฎิบัติราชการ ใน 2 มิติ (รูปที่ 2 ) ได้แก่ 1) มิติภายนอก ได้กาหนดนาหนักของการ
ประเมินไว้ 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเน้นในภารกิจหลัก ของกระทรวงในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมนโยบายของ
รัฐบาล และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ 2) มิติภายใน (25 เปอร์เซ็นต์) ได้แบ่งการ
ประเมินออกเป็น 2 ห้วข้อย่อย คือ การประเมินด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร สาหรับการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ ใน ปี พ.ศ. 2559 ได้มีการกาหนดการประเมินด้านการประหยัดนาเข้ามาพิจารณา ซึ่งเป็นตัวชีวัดใหม่ ในสัดส่วน
นาหนักการประเมิน 2.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประเมินด้านประสิทธิภาพ
สาหรับกรมทรัพยากรนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะการจัดทานโยบาย แผน
และมาตรการที่เกี่ย วข้องกับ ทรัพยากรน า การบริห ารจัดการ พัฒ นา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทังควบคุม ดู แลกากับ
ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรนา พัฒนาวิชาการ กาหนดมาตรฐาน และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรนา ทังระดับภาพรวม และระดับลุ่มนา (กรมทรัพยากรนา, 2558) และมีภารกิจเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อ 9 ในด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดยกรมทรัพยากรนาได้ จัดทาข้อเสนอตัวชีวัดตามคารับรองการปฎิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการนาผิวดินและนาใต้ดิน
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ตัวชีวัดที่ 3.1 ระดับความสาเร็จของการจัดหาแหล่งนาผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตัวชีวัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบพิบัติภัย (นาป่าไหลหลาก)
โดยตัวชีวัดดังกล่าวจะได้รับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการดาเนินงานสู่ สานัก กอง และระดับ
บุคคลากร (Individual Scorecard) ของกรมทรัพยากรนา ซึ่งทาให้บุคลากรทุกระดับในส่วนราชการมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบต่อการปฎิบัติตามยุทธศาสตร์ร่วมกันในการดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานการดาเนินงานให้
บรรลุผลสาเร็จตามตัวชีวัด และนอกจากนัน ส่วนราชการยังสามารถนาระบบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาปรั บ ใช้ และเป็ น แนวทางในการติ ด ตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของส่วนราชการด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อปรับปรุงองค์กรและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA)
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการพัฒนา ได้ผลักดันให้แต่ละประเทศต้องการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง ทังในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ในหลาย
ประเทศ จึงได้นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ ประเทศไทยนัน ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เริ่มนาเทคนิคและ
กระบวนการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ โดยได้เริ่มในภาคเอกชน สาหรับภาคราชการนัน รัฐบาลได้สนับสนุน
ในการด าเนิ นการดั งกล่ าว โดยได้ ระบุ ไว้ ในแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. 2548-2551 ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 6

-4ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยกาหนดให้ภาคราชการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฎิบัติราชการ ในการยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทางานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการปฎิบัติงาน
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อการดาเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548

รูปที่ 3 เกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ส าหรั บการพั ฒนาเกณฑ์ คุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐเพื่ อน ามาใช้ ในภาคราชการนั น ได้ น า
หลักเกณฑ์และแนวทางใน 4 ด้านมาพิจ ารณา คือ 1) เกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ งชาติของประเทศสหรัฐ อเมริกา
(Malcom Baldrige National Quality Awards: MBNQA) 2) เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข องประเทศไทย
(Thailand Quality Award :TQA) 3) การดาเนินการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ 4) การประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ ดังนี
1) เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฎิบัติงานไปสู่
ระดับมาตรฐานสากล
3) เพื่อให้เป็นกรอบในการประเมินตนเอง พัฒนาองค์กร และเป็นฐานสาหรับใช้ประโยชน์ใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

-5จากองค์ประกอบข้างต้น สาระสาคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยแรกในการทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
พืนฐานรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลพืนฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
ส่วนราชการอื่น และผู้เกี่ยวข้อง (ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานภายนอก) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ และสิ่งที่สาคัญต่อ
การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงผลการดาเนินการ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่กาลังเผชิญอยู่ ลักษณะสาคัญของ
องค์กร จะประกอบด้วย 15 คาถาม
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รูปที่ 3) เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
การบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นตามมาตรฐาน เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ รวมถึงสามารถแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ
เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย 7 หมวด (90 คาถาม)
โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้มีการจัดกลุ่ม และมีความเชื่อมโยงภายในของแต่ละเกณฑ์ ดังนี
2.1 ด้านกระบวนการ จัดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มนาองค์กร ประกอบด้วย เกณฑ์หมวดที่ 1 การนาองค์กร เกณฑ์
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสต์ และหมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) กลุ่มพืนฐานของระบบบริหาร ประกอบด้วย เกณฑ์หมวดที่ 4 การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
3) กลุ่มปฎิบัติการ ประกอบด้วย เกณฑ์หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล และเกณฑ์หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
2.2 ด้านผลลัพธ์ คือ เกณฑ์หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ซึ่งจะประกอบด้วย
4 มิติ ที่มีความสอดคล้องกับคารับรองการปฎิบัติราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฎัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้องค์กรมีความเข้าใจ เกิดเรียนรู้
และให้ความสาคัญกับการปฏิบัติราชการตามหลักการ แนวคิด และวิธีการที่ดี โดยแนวทาง PMQA ได้ให้ความสาคัญต่อ
การนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การพัฒนาการบริหารกาลังคน การคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจาการ
ใช้ประโยชน์สารสนเทศ และบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสาคัญ ซึง่ จากเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
7 หมวดนี จะมีความเชื่อมโยงกับ การบริหารจัดการระบบราชการสมัยใหม่ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ รายละเอียดของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
ด้านกระบวนการ มีดังนี
1. หมวดที่ 1 การนาองค์กร จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับ การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม
และเป้าประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร จากการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสุ่การ
ปฎิบัติ เพื่อส่งมอบการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทังการกากับดูแลองค์กรและการมีความ
รับผิดชอบต่อการปฎิบัติงานของส่วนราชการ ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และความรับผิดชอบด้านการเงิน

-62. หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องดาเนินการจัดทาแผนปฎิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฎิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง นโยบายของ
รัฐบาล และคารับรองการปฎิบัติราชการ โดยในเกณฑ์หมวดที่ 2 นี จะพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์
และการนายุทธศาสตร์ไปปฎิบัติ
3. หมวดที่ 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการกาหนด
วิธิการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรม เพิ่มช่องทางที่
หลากหลาย เน้นการทางานเชิงรุก ในการนาบริการเข้าถึงประชาชนมากขึน เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเกี่ ยวกั บ
สารสนเทศ ด้วยการวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การปรับปรุงผลการดาเนินการ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคราชการ โดยสารสนเทศจะต้องมีความพร้อมใช้ของข้อมูล ปริมาณและคุณภาพ
ของสารสนเทศ เป็นสิ่งที่สาคัญ
5. หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร จะให้ความสาคัญต่อด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทา
แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุค คล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน การสร้างความผูกพันกับองค์กร และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญอย่างมากต่อการปฎิบัติงานและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก
6. หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบการปฎิบัติการ เป็นการจัดการกระบวนการ เช่น การลด
ขันตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน การจัดทาข้อเสนอการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลผลิตและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ จะให้ความสาคัญต่อการตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการ และการปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านที่สาคัญของส่วนราชการ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธ์กับการดาเนินการจาก 6 หมวดข้างต้น นอกจากนัน การตรวจประเมินจะดาเนินการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
และ/หรือส่วนราชการอื่นที่มีลักษณะภารกิจที่คล้ายคลึงกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1. ส่วนราชการจะมีเกณฑ์การประเมินของตนเอง (Self-Assessment) ซึง่ จะทาให้ส่วนราชการทราบ
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง องค์กร ด้วยการจัดทาแผนงาน กาหนดเป้าหมายการดาเนินการ จัดทาแผนงาน
และการพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

-72. ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสามารถส่งมอบผลผลิตและบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีคุณภาพและและมีประสิทธิภาพ
3. ส่วนราชการมีการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทาให้มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง
เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ได้
4. ส่วนราชการสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
องค์กร
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