
การสมัมนาเชิงปฏิบตักิาร 

เรือ่ง อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั 

เกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

ขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Level :FL) 

กบัคณะท างานฯ ของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ระหว่าง 27 – 28 พ.ย.2557 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


วตัถุประสงคข์องการอบรมใหค้วามรูฯ้ 

  ใหค้ณะท างาน PMQA ของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ 

ทร. (เวน้ ศปก.ทร.) ใหร้บัทราบ 

  ความหมาย/ค าอธิบาย แนวคิด เจตนารมณ ์ของ

เกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน  

  แนวทางในการมีคณุภาพ ตามเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน 

  แนวทาง/วิธีการ ในการปรบัปรุง/ซ่อมแซม ในเรื่อง

ตา่งๆ ท่ียงัไม่มีความครบถว้น สมบูรณ ์ 

  สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัจิริงได ้เป็นแนวทาง

เดียวกนั และช่วยในการประเมินองคก์รของหน่วย   



หมวด P ลกัษณะส าคญัขององคก์ร พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ ์  พนัธุมโพธิ 

หมวด 1 การน าองคก์ร พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ ์  พนัธุมโพธิ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ น.ท.ธนภทัร              โทนมณี 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบั

ผูร้บับริการ และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

น.ท.หญิง อภิฤดี        นุชเนตร 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และ 

การจดัการความรู ้

น.ท.ปรีดา                บุตรไชย 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล น.ท. นครินทร ์          เจริญวงษ ์

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ น.ท.ภิญโญ               ธรรมสุวรรณ 

รายช่ือผูใ้หค้วามรู ้รายหมวด 



หมวด P ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 09.00 – 10.30 น. 

หมวด 1 การน าองคก์ร 10.30 – 12.00 น. 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 13.00 – 14.30 น. 

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบั

ผูร้บับริการ และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

15.00 – 16.30 น. 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 09.00 – 10.30 น. 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 10.30 – 12.00 น. 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการ

จดัการความรู ้

13.00 – 16.30 น. 

ตารางการปฏิบตัิ 



องคป์ระกอบของ PMQA 

  ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

  เกณฑพ์ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (เกณฑ ์PMQA) 

 หมวด 1  การน าองคก์ร 

 หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

 หมวด 3  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได ้         

                       ส่วนเสีย 

 หมวด 4  การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

 หมวด 5  การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

 หมวด 6  การจดัการกระบวนการ 

 หมวด 7  ผลลพัธก์ารด าเนินการ  



 

 

ผลลพัธ ์

การด าเนินการ 

 หมวด 6 

การจดัการกระบวนการ 

 

หมวด 5 

การมุ่งเนน้ 

ทรพัยากรบุคคล 

หมวด 4  
การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

หมวด 3 

การใหค้วามส าคญักบัผูร้บั 

บริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

หมวด 1 

การน าองคก์ร 

 

หมวด 2 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

กลุ่ม 

การน าองคก์ร 

กลุ่ม 

พ้ืนฐานของระบบ 

กลุ่ม 

ปฏิบตัิการ 



ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

(Organization Profile : หมวด P) 

http://www3.navy.mi.th/index.php/main/index


ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

  อธิบายภาพรวมในปัจจบุนัขององคก์ร  
  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตังิาน  

  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน กบัผูร้บับรกิาร ส่วนราชการอื่น  

     และ ประชาชน 

  ความทา้ทายที่ส  าคญั  

  ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 



ค าถาม ขอ้ 1.  - พนัธกิจหรือหนา้ท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการ คืออะไร 

  - มีแนวทางหรือวิธีการอยา่งไรในการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ภารกิจตาม อฉก.ของหน่วย 

 

 

 

 

พนัธกิจ 1 

 

 

 

บริการ 1.1 

 

 

 

บริการ 1.2 

 

 

 

พนัธกิจ 2 

 

 

 

บริการ 2.1 

 

 

 

บริการ 2.2 

 

 

 

บริการ 2.3 

 

 

 

พนัธกิจ 3 

 

 

 

บริการ 3.1 

 

 

 

บริการ 3.2 

 

 

 

พนัธกิจ 4 

 

 

 

บริการ 4.1 

 

 

 



การจ  าแนกผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

Supplier Inputs Process Outputs Customers 

1. หน่วยตน้

สงักดั 

1. ค าสัง่ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบตั ิ

1. ประชุมวางแผนร่วม 

2. จดัเตรียมก าลงัใหมี้

ความพรอ้ม 

3. ส่งมอบก าลงัใหก้บั 

รอ. 

4. จดัส่วนสนับสนุน

ตา่งๆ 

บริการที่ 1.1 การ

ถวายความ

ปลอดภยัสถาบนัฯ 

กรมราชองครกัษ ์

บริการที่ 1.2 

บริการที่ 1.3 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

บริการ ผูร้บับริการ แนวทางการใหบ้ริการ 

พันธกิจ ...................... (จ ำแนกเป็นรำยพันธกิจ ให้ครบทุกพันธกิจ) 



ค าถาม ขอ้ 2.  วิสยัทศันข์องส่วนราชการ คืออะไร 

  เป้าประสงคข์องส่วนราชการ คืออะไร 

  วฒันธรรมของส่วนราชการ คืออะไร 

  ค่านิยมของส่วนราชการ คืออะไร 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

วิสยัทศัน ์

เป้าประสงค ์  (ใชเ้ป้าประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ  าปีของหน่วย) 

วฒันธรรม 

ค่านิยม 



ค าถาม ขอ้ 3.  ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรของส่วนราชการ เป็นอยา่งไร เช่น 

ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน ต  าแหน่ง ขอ้ก าหนดพิเศษในการปฏิบตังิาน เป็นตน้ 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

การจ  าแนกบุคลากรของหน่วย  

1. ตามชั้นยศ 

2. ตามหน่วยข้ึนตรงท่ีสงักดั  

3. ตามเพศชาย/หญิง 

4. ตามพรรคเหล่า 

5. ตามต าแหน่ง 

6. ตามขอ้ก าหนดพิเศษในการปฏิบตังิาน 

ฯลฯ 

สดัส่วน ระดบัการศึกษา  อายุ  ฯลฯ  

หมายเหตวุ่า เป็นขอ้มูล จาก ......... ณ ..... (วนัท่ีท าการประเมินฯ ....)   

 

 

 

 



ค าถาม ขอ้ 4. ส่วนราชการมีเทคโนโลย ีอุปกรณ ์และสิ่งอ  านวยความสะดวก      

                   ท่ีส  าคญัอะไรบา้ง ในการใหบ้ริการและการปฏิบตังิาน 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

เทคโนโลย ี 

อุปกรณ ์

สิ่งอ  านวยความสะดวก 

สะทอ้นใหเ้ห็นส่ิงท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ ในมุมมองตา่งๆ เช่น การใชง้านได/้ใชง้าน

ไม่ได ้ความพอเพียง/ไม่พอเพียงในการใชง้าน อายุการใชง้าน ฯลฯ 

 

 

 

 



ค าถาม ขอ้ 5. ส่วนราชการด าเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่

ส าคญัอะไรบา้ง 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

เน้ือหาสาระส าคญั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หน่วยงาน 

ท่ีรกัษาการระเบียบ 

1. กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที่ออกโดยหน่วยตนเอง หน่วยงานอ่ืน

ภายนอก ท่ีไม่เป็นการบงัคบักบัหน่วยโดยทัว่ไป  

2. ระบุเฉพาะบริการหลกัท่ีส  าคญัของหน่วย 



ค าถาม ขอ้ 6. โครงสรา้งองคก์ร และวิธีการจดัการท่ีแสดงถึงการก ากบัดแูลตนเอง

ท่ีดีเป็นเช่นใด  

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

1. แสดงผงัโครงสรา้งการจดัองคก์ร 

2. แสดงวิธีการก ากบัดแูลตนเองท่ีดีของหน่วย เช่น  

 การควบคุมภายใน  (จ  านวนดา้น อะไรบา้ง) 

 การปฏิบตัติามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดีของ ทร.    

 เป็นตน้ 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 



ค าถาม ขอ้ 7.  - ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการใหบ้ริการหรือส่งมอบงานตอ่

กนัมีหน่วยงานใดบา้ง และมีบทบาทอยา่งไรในการปฏิบตังิานร่วมกนั  

  - ขอ้ก าหนดในการปฏิบตังิานร่วมกนัมีอะไรบา้ง 

  - มีแนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างกนัอยา่งไร 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ส่วนราชการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

บทบาทหนา้ท่ีใน

การปฏิบตัริ่วมกนั 

ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั

ในการปฏิบตังิาน

ร่วมกนั 

แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกนั 

1. แสดงรายละเอียดจ าแนกเป็นรายบริการ หน่ึงตอ่หน่ึง 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ผูส้่งมอบ Input  

ใหก้บัเรา 

บริการ ผูร้บัมอบ Output 

จากเราไป 



ค าถาม ขอ้ 8.  – กลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียหลกัของส่วนราชการ 

มีอะไรบา้ง 

  - กลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเหล่านั้น มีความ

ตอ้งการและความคาดหวงัท่ีส  าคญัอะไรบา้ง 

  - แนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างกนัคืออะไร 

   

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

1. จ  าแนกกลุ่มผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

2. จ  าแนกความตอ้งการและความคาดหวงัฯ 

3. จ  าแนกแนวทางหรือวิธีการสื่อสารระหว่างกนั  

เป็นรายพนัธกิจ และรายบริการ หน่ึงตอ่หน่ึง ครบทุกพนัธกิจ 



การจ  าแนกผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 



ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

บริการท่ีให ้ กลุ่มผูร้บับริการ ความตอ้งการและ

ความคาดหวงั 

แนวทางหรือวิธีการ

สื่อสารระหว่างกนั 

บริการท่ี 1.1 1. ……… 1. ………… 1. …… 

2. ……… 2. ……….. 

บริการท่ีให ้ กลุ่มผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

ความตอ้งการและ

ความคาดหวงั 

แนวทางหรือวิธีการ

สื่อสารระหว่างกนั 

บริการท่ี 1.1 1. ……… 1. ………… 1. …… 

2. ……… 2. ……….. 



ค าถาม ขอ้ 9.  - สภาพการแข่งขนัของส่วนราชการ เป็นเช่นใด 

  - ประเภทการแข่งขนั และจ  านวนคู่แข่งขนัแตล่ะประเภท เป็น

เช่นใด 

  - ประเด็นการแข่งขนัคืออะไร ผลการด าเนินการปัจจุบนัใน

ประเด็นดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง เป็นเช่นใด 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

1. ประเด็นการแข่งขนั 

2. คู่เปรียบเทียบ ท่ีมีผลการด าเนินการดีกว่าเรา 

3. ผลการด าเนินการปัจจุบนัในประเด็นดงักล่าว เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง/ 

คู่เปรียบเทียบ 



ค าถาม ขอ้ 10. - ปัจจยัท่ีท าใหส้่วนราชการประสบความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบ

กบัคู่แข่งขนั คืออะไร 

  - ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมีผลตอ่สภาพการแข่งขนั

ของส่วนราชการ คืออะไร 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

คู่เปรียบเทียบ ประเด็นการ

เปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินการฯ ปัจจยัท่ีท าให้

ประสบความส าเร็จ 

1. ………….. 1. ……………… -หน่วยของเรา  1. ………….. 

- คู่เปรียบเทียบ 2. …………. 



ค าถาม ขอ้ 10. - ปัจจยัท่ีท าใหส้่วนราชการประสบความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบ

กบัคู่แข่งขนั คืออะไร 

  - ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมีผลตอ่สภาพการแข่งขนั

ของส่วนราชการ คืออะไร 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ปัจจยั สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลตอ่สภาพการแข่งขนั 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 



ค าถาม ขอ้ 11. ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเชิงแข่งขนั มีแหล่งขอ้มูลอยูท่ี่ใด 

ค าถาม ขอ้ 12. ขอ้จ  ากดัในการไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเชิง

แข่งขนั มีอะไรบา้ง (ถา้มี) 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

คู่เปรียบเทียบ แหล่งขอ้มูล ขอ้จ  ากดัในการไดม้าซ่ึง

ขอ้มูลฯ 

1. ………….. 1. ระบบ RTN ERP 

ของ ทร.ปิดยอด ณ 

30 ก.ย.57 

1. ขอ้มูลไม่เปิดเผยทัว่ไป 

แตห่ากตอ้งการฯ สามารถ

ใหข้อ้มูลได ้



ค าถาม ขอ้ 13. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการ คืออะไร 

  - ความทา้ทายตามพนัธกิจ 

  - ความทา้ทายดา้นปฏิบตักิาร 

  - ความทา้ทายดา้นทรพัยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

ความทา้ทายเชิง

ยุทธศาสตร ์

สิ่งทา้ทาย 

ดา้นพนัธกิจ 

ดา้นปฏิบตักิาร 

ดา้นทรพัยากรบุคคล 



ค าถาม ขอ้ 14. แนวทางหรือวิธีการในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ

เพ่ือใหเ้กิดผลการด าเนินการท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง มีอะไรบา้ง 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 



ค าถาม ขอ้ 15. ภายในส่วนราชการมีแนวทางในการเรียนรูข้องส่วนราชการ และมี

การแลกเปลี่ยนความรูอ้ยา่งไร 

 

 

 

ลกัษณะส าคญัองคก์ร 

แนวทางการเรียนรูข้ององคก์ร 

• หลกัสูตรเพ่ือพฒันาก าลงัพลตามชั้นยศ สาขาอาชีพ 

• การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

• การแลกเปลี่ยนความรู ้ โดย การจดัประชุม และสมัมนา การเผยแพร่

ความรูท้ั้งจากส่วนราชการและบุคคล ผ่านทางส่ือตา่ง ๆ น าความรูบ้างส่วน

จากภายนอกมาแลกเปล่ียนในองคก์ร 

• อ่ืนๆ ระบุ ..................................................................................... 

 



ความสมัพนัธข์องลกัษณะส าคญัองคก์ร กบัหมวดตา่งๆ 



ความสมัพนัธข์องลกัษณะส าคญัองคก์ร กบัหมวดตา่งๆ 


