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พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ ์พนัธุมโพธิ 

ผอ.สยป.ทร. และ 

คณะทีมงานที่มีความรูแ้ละทกัษะ (Core Team) ระดบั ทร. 



วตัถุประสงคข์องการประชุมช้ีแจง 

  ประชุมช้ีแจงคณะท างาน PMQA ของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะ

กิจ ทร. (เวน้ ศปก.ทร.) ใหร้บัทราบ 

  ความเป็นมา และหลกัการของเกณฑ ์PMQA 

  การปฏิบตัขิอง ทร. และ นขต.ทร.ที่ผ่านมา 

  แนวทางการด าเนินการของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ 

ทร.ในปีงบประมาณ 2559 

  แนวทางปฏิบตัทิี่เก่ียวขอ้งกบันโยบาย ทร.และนโยบาย 

ผบ.ทร. ประจ  าปีงบประมาณ 2559 

  นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ช้ีแจงปัญหา อุปสรรค 

ขอ้ขดัขอ้ง ในปีงบประมาณ 2558 



ความเป็นมา และหลกัการ 

ของเกณฑร์างวลัคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

 

ค าถาม : ท าไมกองทพัเรือจงึตอ้งเขา้ไปมีสว่นรว่มในการ

พฒันาคณุภาพการจดัการภาครฐั 

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




เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

   ปี 1987 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดส้รา้งเกณฑร์างวลัคุณภาพ

แห่งชาต ิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ใชช่ื้อว่า 

Malcolm Baldridge National Quality Award   

  ประเทศไทยน ามาก าหนดเป็นเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award) ประกาศมอบรางวลัในปี 2545 

  ในปี 2548 ส านกังาน ก.พ.ร.น าเกณฑร์างวลัคุณภาพ มาศึกษาและ

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัหน่วยงานภาครฐั  เพื่อยกระดบัการท างานของ

ส่วนราชการ ใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล 



เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

   น ามาใชก้บัหน่วยงานภาครฐั เป็นตวัช้ีวดัเลือก ตามค ารบัรองการ

ปฏิบตัริาชการ ประจ  าปี ตั้งแตปี่งบประมาณ 2559 

   หน่วยงานที่จะตอ้งด าเนินการ  

• ส่วนราชการระดบักรม  

• จงัหวดั  

• สถานบนัอุดมศึกษา 



Malcolm Baldridge National Quality Award : MBNA   

เกณฑร์างวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

(Public Management Quality Award : PMQA) 

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  

European Foundation Quality Management Excellence Awards  

New Zealand National Quality Awards  

Australian Business Excellence Awards 

UK Business Excellence Awards 

เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 



ท าไมตอ้งพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ ? 

  ยกระดบัคณุภาพการปฏิบตังิานของภาครฐั ใหส้อดคลอ้งกบั 

พ.ร.ฎ.ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546 

  ใหห้น่วยงานภาครฐัน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

คณุภาพการบริหารจดัการของตน สูม่าตรฐานสากล 

  เป็นกรอบในการประเมินตนเอง และติดตามประเมินผล

การบริหารจดัการของหน่วยงานภาครฐั 



สว่นราชการไดป้ระโยชนอ์ะไร ? 

  ท าใหส้ว่นราชการไดท้ราบว่ามีความบกพรอ่งในเรื่องใด  
ท าใหก้ าหนดวิธีการหรือเป้าหมายท่ีชดัเจนในแผนปฏิบตักิาร 

เพ่ือปรบัปรุงใหส้มบูรณม์ากข้ึนตอ่ไปได ้

  ยกระดบัการบริหารจดัการของสว่นราชการ เพื่อใหส้ง่มอบ

คณุค่าท่ีดีข้ึน ทั้งผลผลิตและบริการ ใหแ้ก่ผูร้บับริการและผูมี้

สว่นไดส้ว่นเสีย ตอบสนองตอ่ พ.ร.ฎ.ฯ ปี 2546 

  สว่นราชการที่มีการบริหารจดัการที่ดี จะมีภาพลกัษณท่ี์ดี 

ไดร้บัความนิยมชมชอบจากผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย   

และเป็นแบบอยา่งใหส้ว่นราชการอื่น    เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้

ใหป้ระสบความส าเร็จเช่นเดียวกนั 



สว่นราชการไดป้ระโยชนอ์ะไร ? 



เกณฑร์างวลัคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั
(Public sector Management Quality Award : PMQA) 

PMQA



องคป์ระกอบของ PMQA 

  ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
 

  เกณฑร์างวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (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  



ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

  อธิบายภาพรวมในปัจจบุนัขององคก์ร  
  สภาพแวดลอ้มในการปฏิบตังิาน  

  ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน กบัผูร้บับรกิาร ส่วนราชการอื่น  

     และ ประชาชน 

  ความทา้ทายที่ส  าคญั  

  ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ 



หมวด 1 การน าองคก์ร 

      ประเมินว่าผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนินการอยา่งไรในเรือ่ง .... 
  การก าหนดวิสยัทศัน ์ เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว  ค่านิยม 

และ ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ  

  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

  การกระจายอ านาจการตดัสินใจ  การสรา้งนวตักรรม และ การ

เรยีนรูใ้นองคก์ร  

  การตรวจประเมินว่าองคก์รมีการก ากบัดแูลตนเองที่ดี และ

ด าเนินการเก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและชุนชน 



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

      ตรวจประเมินวิธีการในการ ... 

  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์

หลกั  และแผนปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ  

  การถ่ายทอดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธห์ลกั รวมทั้ง

แผนปฏิบตัริาชการที่จดัท าไว ้เพื่อน าไปปฏิบตัแิละวดัผลความกา้วหนา้ 

 



หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

      ตรวจประเมินว่า ... 
  ส่วนราชการก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยม

ชมชอบของผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย อยา่งไร 

  ส่วนราชการมีการด าเนินการอยา่งไรในการ ... 

          - สรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

 - การก าหนดปัจจยัที่ส  าคญัท่ีท าใหผู้ร้บับรกิารและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี 



หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

      ตรวจประเมินว่า ส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห ์จดัการ 
และปรบัปรุงขอ้มูลสารสนเทศ และจดัการความรูอ้ยา่งไร 



หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

      ตรวจประเมินว่า   ระบบงาน ระบบการเรยีนรูข้องบุคลากรและ
การสรา้งแรงจงูใจ ช่วยใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่ง

เตม็ที่ เพื่อใหมุ่้งไปในทางเดียวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผนปฏิบตักิาร

โดยรวมของส่วนราชการอยา่งไร  

      ตรวจประเมิน การเอาใจใสใ่นการสรา้งและรกัษาสภาพแวดลอ้ม  

ในการท างาน การสรา้งบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การปฏิบตังิานของบุคลากร  

ซ่ึงจะน าไปสูผ่ลการด าเนินการที่เป็นเลิศ และความเจรญิ กา้วหนา้ของ

บุคลากรและส่วนราชการ    



หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

      ตรวจประเมิน แง่มุมทั้งหมดของการจดัการกระบวนการ ในการ
ใหบ้ริการ และกระบวนการอ่ืนที่ส  าคญั ที่ช่วยสรา้งคณุค่าแก่ผูร้บับริการ 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และการบรรลพุนัธกิจของส่วนราชการ  ตลอดจน

กระบวนการสนบัสนุนที่ส  าคญัตา่งๆ  

      ครอบคลมุกระบวนการท่ีส าคญัและหน่วยงานทั้งหมด 



หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

      ตรวจประเมิน  ผลการด าเนินการและแนวโนม้ของสว่นราชการ 
ในมิตดิา้นประสิทธิผล    มิตดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร      มิตดิา้น

ประสิทธิภาพของการปฏิบตัริาชการ และมิตดิา้นการพฒันาองคก์ร 

      ตรวจประเมิน ผลการด าเนินการของส่วนราชการ   เปรยีบเทียบ

กบัส่วนราชการ หรอืองคก์รอื่น ที่มีภารกิจคลา้ยคลึงกนั  



 

 

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 



1. การน าองคก์ร 

ก. การก าหนดทิศทาง       

ของสว่นราชการ 

1.1 การน าองคก์ร 1.2 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

(1) (2) 

ค. การทบทวนผล                 

การด าเนินการขององคก์ร 

ระดบัชั้นของเกณฑฯ์ มาตรฐาน 

ข. การควบคุมดูแลใหมี้

การจดัการภายในที่ดี 

P. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร  

7 หมวด 

17 หวัขอ้ 

30 ประเด็น        
ทีค่วร

พจิารณา 

90 ค าถาม 

15 ค าถาม 



 

สมคัรเขา้รบัรางวลั  

PMQA 

Yes 

No 
ไดร้บัรายงานป้อนกลบั 

ไดร้บัรางวลั และ/หรอืไดร้บั

การประกาศเกียรตคิุณ 
การแบ่งปันวิธีการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ 

(Best Practice Sharing) 

บูรณาการเครื่องมือและโครงการตา่ง ๆ             

ในการพฒันาระบบราชการ                   

(Management Tools and Projects) 

การประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

(Self-Assessment) 

สว่นราชการทราบจุดแข็งและ

โอกาสในการปรบัปรุง 

ด าเนินการปรบัปรุง สรา้งแผนปรบัปรุง 

1 2 

3 4 



การประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

TQM 

PMQA 

ISO 

HA 

TQA 



การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

ของ ทร. และ นขต.ทร. จนถึงปัจจุบนั 

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


การพฒันาการบริหารจดัการภาครฐั ของ ทร. 

ปี 2449  เป็นตวัช้ีวดัเลือก ตามค ารบัรองการปฏิบตัริาชการประจ  าปี   

 มิตท่ีิ 4 การพฒันาองคก์ร ของ ทร. 

ปี 2550  เป็นตวัช้ีวดับงัคบั ของทุกส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั และ

 สถานศึกษา 

ใชเ้กณฑฯ์ มาตรฐาน Progressive Level  ปี พ.ศ.2550  

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร  = 15 ค าถาม  

หมวดตา่งๆ 6 หมวด  = 90 ค าถาม 

 

 

 

 

 

 



การแตง่ตัง้คณะท างานฯ ของ ทร. 

  คณะกรรมการตดิตามและก ากบัดแูลฯ 

       (STEERING COMMITTEE)               เสธ.ทร.เป็นประธานฯ 

 ครั้งแรก  ปี 2549  

 ปรบัปรุง ปี 2553 – ตามการปรบัโครงสรา้งฯ 

 ปรบัปรุง ปี 2558 - ตามการปรบัโครงสรา้งฯ 

  คณะท างานพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั       

       (WORKING TEAM)                        ปช.ทร.เป็นประธาน 



การแตง่ตัง้คณะท างานฯ ของ ทร. 

  คณะท างานพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั       

       (WORKING TEAM)                        ปช.ทร.เป็นประธานฯ 

 ครั้งแรก  ปี 2549 – 80 คน 

 ปรบัปรุง ปี 2554 – ลดจ านวน เหลือ 41 คน 

- คณะท างานฯ 10  - เจา้หนา้ท่ีฯ 31 

 ปรบัปรุง ปี 2555 – ลดจ านวน เหลือ 30 คน 

- คณะท างานฯ 10 - เจา้หนา้ท่ีฯ 20 

 ปรบัปรุง ปี 2558 – ตามการปรบัโครงสรา้งฯ 

 ปรบัปรุง ปี 2559 – แบ่งกลุ่ม/ความรบัผิดชอบ/เพ่ิมจ  านวน 

- คณะท างานฯ 10 - เจา้หนา้ท่ีฯ 10 

- Core Team 21 

 



การก าหนดตวัชีว้ดัระดบัความส าเร็จของ 

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ต ัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ.  2549 – 2551 

2551 2550 

• น ้าหนักรอ้ยละ 3  
• ก าหนดเป็นตวัชีว้ัดเลอืก 
• วัดการด าเนนิการแบบ 
Milestone  
• มุง่เนน้การเรยีนรูแ้ละท าความ
เขา้ใจเกณฑค์ณุภาพ การ
บรหิารจัดการภาครัฐ 

• น ้าหนักรอ้ยละ 5  

• ก าหนดเป็นตวัชีว้ัดบงัคบั  
• วัดการด าเนนิการแบบ 
Milestone  
• มุง่เนน้การเรยีนรูแ้ละท าเขา้ใจ
เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐ วเิคราะหโ์อกาสในการ
ปรับปรงุ  
• ส าหรับสว่นราชการที่
ด าเนนิการตอ่เนือ่งจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดท า
แผนปรับปรงุองคก์ร และ
ด าเนนิการปรับปรงุองคก์ร 

• น ้าหนักรอ้ยละ 22  
• ก าหนดเป็นตวัชีว้ัดบงัคบั 
• วัดผลการประเมนิองคก์รใน
เชงิคณุภาพ  
• มุง่เนน้การบรูณาการตวัชีว้ดัที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาองคก์ร
น ามาผนวกเขา้กบัตวัชีว้ดัการ
พัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ โดยไดม้กีาร
ประเมนิองคก์รตามแนวทางการ
บรหิารจัดการแบบ “ADLI” 
 

  

2549 

ผลการประเมิน 

5.000 

ผลการประเมิน 

5.000 

ผลการประเมิน 

4.1705 



 ปญัหาและอุปสรรคในการใชเ้กณฑ ์PMQA ? 

• เกณฑ ์PMQA มีความซบัซ้อนเข้าใจยาก 
• ไม่รูจ้ะเร่ิมต้นตรงไหน 
• เขียนแล้วแก้ แก้แล้วเขียน ไม่รูเ้ขียนอย่างไรให้ถกูใจคนอ่าน 
• คนในหน่วยงานมีมาก ไม่สามารถบรูณาการได้ 
• ไม่มีผลลพัธแ์ละข้อมลูท่ีจะน ามาตอบ 
• ควรปรบัปรงุอะไรก่อน? ระบบงานหรือข้อมูล 
• ไม่รูจ้ะปรบัปรงุอย่างไรให้ดีขึน้ 



เกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัในระดบัพืน้ฐาน   
(Fundamental Level) 

 
• ประกอบดว้ย 7 หมวด รวม 52 ประเด็น 

• แตล่ะประเด็นเป็นการมุง่เนน้กระบวนการและระบบงาน

พืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ตอบสนองประเด็นตา่ง ๆ ของ 

พ.ร.ฎ. ตา่ง ๆ  

• สว่นราชการตอ้งด าเนนิการในแตล่ะประเด็นใหค้รบใน

ทกุขอ้และทกุหมวด 



การพฒันาการบริหารจดัการภาครฐั ของ ทร. 

ปี 2552  ปรบัเปล่ียนเป็นเกณฑฯ์ ระดบัขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Level : FL)

 ลดขอบเขตเหลือ ลกัษณะส าคญัขององคก์ร =15 ค าถาม หมวด        

                ตา่งๆ 6 หมวด = 52 ประเด็นค าถาม 

 ก าหนดใหบ้รรลเุป้าหมาย ปีละ 2 หมวด 

 มีเป้าหมายใหผ้่านเกณฑ ์FL ครบทั้ง 6 หมวด ในปี 2554  

ปี 2555 ไม่ไดก้  าหนด PMQA ไวใ้นค ารบัรองการปฏิบตัริาชการประจ  าปี 

 แตส่่วนราชการตอ้งซ่อมแซม ใหผ่้านเกณฑฯ์ ระดบัพ้ืนฐาน 

 หากมีความพรอ้ม เสนอขอรบัรางวลัฯ  

 

 

 

 

 



หมวด 1 การน าองคก์ร 

ก. การก าหนด     
ทศิทาง              

ของสว่นราชการ 

1.1 การน าองคก์ร 1.2 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

ค. การทบทวน  ผล
การด าเนนิการของ

สว่นราชการ 

ข. การก ากับ        

ดแูลตนเองทีด่ ี

ก. ความ 
รับผดิชอบ 
ตอ่สงัคม 

ข. การด าเนนิการ
อยา่งม ี
จรยิธรรม 

ค. การใหก้าร
สนับสนุนตอ่        
ชมุชนทีส่ าคัญ 

(1)1 ทศิทาง 

1.1 วสิยัทศัน ์ 

1.2 เป้าประสงคร์ะยะสัน้/

ยาว  

1.3 คา่นยิม  

1.4  ผลด าเนนิงานที ่

คาดหวงั 

 

(1) 3 การสือ่สารทศิทาง

องคก์ร 
 

(2)2 นโยบาย 
 

 2.1 กระจายอ านาจ 

  

2.2 นวตักรรม 

 2.3 ความคลอ่งตวั 
 

 2.4 การเรยีนรูข้ององคก์ร 

  

2.5 การเรยีนรูข้องบคุคล 

 2.6 การท าถกูกฏหมาย 

 2.7 ท าตามหลกัจรยิธรรม 

(3)3 การก ากบัดแูล

ตนเองทีด่ ี

 

3.1 ดา้นการปฏบิตังิาน 

3.2 ดา้นการเงนิป้องกนั

ทจุรติ 

3.3 ดา้นปกป้อง

ประโยชนป์ระเทศและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี 

(4)4 การทบทวนผล

ด าเนนิการ 

4.1  การทบทวนผล

ด าเนนิการ 

4.2 การน าผลประเมนิ

ไปเพือ่ดกูารบรรลุ

เป้าหมาย และ เพือ่

ประเมนิการตอบสนอง

การเปลีย่นแปลง 

(5)5 what 

ตวัชีว้ดัส าคญั 

5.1ตวัชีว้ดั 

5.2ผลการทบทวนที่

ผา่นมา 

(6) การใชผ้ลการ

ทบทวนเพือ่จัดล าดบั

ความส าคญัและเพือ่

การปรับปรุงทัว่ทัง้

องคก์ร 

(7)7 การประเมนิผล

งานผูบ้รหิาร  

7.1 ประเมนิผูบ้รหิาร 3

ระดบัชัน้บงัคบับญัชา 

7.2 การน าผลประเมนิ

ไปปรับระบบการน า

องคก์ร 

(8)8 การด าเนนิการตอ่

งานทีม่ผีลกระทบทางลบ 

ตอ่สงัคม (เกดิเหตกุารณ์

แลว้) 

(9)9 what 

การจัดการผลกระทบ 

9.1กระบวนการ 

9.2เป้าประสงค ์

9.3ตวัชีว้ดั 

9.4(คา่)เป้าหมายในการ

จัดการผลกระทบ 

(10)10 การจัดการ

ผลกระทบทางลบ  

10.1 การคาดการณ์

ผลกระทบทางลบ 

(ประเมนิ) 

10.2 การเตรยีมการเชงิ

รุกตอ่ผลกระทบ 

(ป้องกนั) 

(11)11 การก าหนดวธิี

ปฏบิตัใิหท้ าอยา่งมี

จรยิธรรม 

(ปฏบิตัติอ่คนภายนอก) 

(12)12  การ

สนับสนุนชมุชนที่

ส าคญั 

• การเลอืกชมุชน 

• การเลอืกกจิกรรม

สนับสนุนชมุชน 

• การมสีว่นร่วมของ

บคุลากร 

LD 1 

LD 1 

LD 2 

LD 5,6 

LD 3 

LD 6 

LD 4 

LD 7 



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

ก. การจัดท า 
ยทุธศาสตร์ 

2.1 การจัดท ายทุธศาสตร ์ 2.2 การถา่ยทอดกลยทุธห์ลักเพือ่น าไปปฏบิัต ิ

ข. เป้าประสงค ์       
เชงิยทุธศาสตร์ 

ก. การถา่ยทอด               
แผนปฏบิัตกิาร       ไปสูก่าร

ปฏบิัต ิ 

ข. การคาดการณ์             ผล

การด าเนนิการ 

(13)1 การวางแผนยทุธศาสตร ์ 
1.1 แผน 4 ปี 
1.2 แผน 1 ปี  
 
• ขัน้ตอนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
• กรอบเวลาและเหตผุล 
• กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
เวลา 
 

 
(14)2 การน าปัจจัยมา
ประกอบการวางแผนยทุธศาสตร ์
2.1 ปัจจัยภายใน 
2.2 ปัจจัยภายนอก 
 
• ปัจจัยตา่งๆ 
• การรวบรวม 
• การวเิคราะห ์

(15)3 what 
ประเด็นยทุธศาสตร ์
3.1ยทุธศาสตรเ์ป้าประสงคก์ลยุทธ ์
3.2เป้าหมายและระยะเวลา 
3.3ล าดบัความส าคัญของ
เป้าประสงค ์
 
 
(16)4 การก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตรเ์ป้าประสงคก์ลยทุธ ์
4.1 แผน 4 ปี 
4.2 แผน 1 ปี 
 
• ดคูวามทา้ทาย 
• ดคูวามตอ้งการของผูม้สีว่นได ้
  สว่นเสยี  
• ดคูวามสมดลุของโอกาสระยะสัน้
ระยะยาว 

(17)5 การน าแผนสูก่ารปฏบิตั ิ
5.1 วธิกีารถา่ยทอด 
 
 
5.2 การจัดสรรทรัพยากร 
5.3 การท าใหผ้ลมคีวามยั่งยนื 
 
(18)6 แผนปฏบิตักิาร 
6.1 what 
แผนปฏบิตักิารทีส่ าคญั 
6.2 แผนการตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง (บรหิารความเสีย่ง : 
RM) 
• จากการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 
 
• จากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 
 
(19)7  what 
แผนหลกัดา้นทรัพยากรบคุคล 
7.1 4ปี 
7.2 1ปี 
 
(20)8 ระบบการวดัผลส าเร็จ 
8.1 what 
ตวัชีว้ดัตดิตามแผนปฏบิตักิาร 
8.2การท าระบบการวดัผลส าเร็จ
ของแผนปฏบิตักิาร 
เพือ่มุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั 

(21)9  what 
เป้าหมาย 
9.1เป้าหมายของตวัชีว้ดั 
9.2เป้าหมายเปรยีบเทยีบ 

SP 1 

SP 2 
SP 2 

SP 1 

SP 4 

SP 7 

SP 3 

SP 5 

การปรับปรุงกระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร ์

• น าผลการทบทวนการด าเนนิงาน 

• ผลจากการประเมนิ 
SP 6 



หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ก. ความรูเ้กีย่วกับ                
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3.1 ความรูเ้กีย่วกบั              
ผูรั้บบรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

3.2 ความสมัพันธแ์ละความ         
     พงึพอใจของผูรั้บบรกิาร        
    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ก. การสรา้งความสมัพันธ ์ 
      กับผูรั้บบรกิาร 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ข. การวดัความพงึพอใจ         
ของผูรั้บบรกิาร                         

    และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
 
(22)1  การจ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารและผู ้
มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
• ประเภท/กลุม่ 
• การค านงึถงึผูรั้บบรกิารทีพ่งึมใีน
อนาคต 
 
 
(23)2 การรับฟังและเรยีนรู ้
2.1 การรับฟังและเรยีนรูค้วามตอ้งการ
ความคาดหวงั 
2.2 การน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน
ปฏบิตัปิรับปรุง 
 
 
 
(24)3 การทบทวนปรับปรุงการรับฟังและ
เรยีนรู ้
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 

(25)4 การสรา้งความสมัพันธเ์พือ่ 
• สนองความคาดหวงั 
• สรา้งความประทบัใจ 
• มภีาพลกัษณ์ทีด่ ี
• มผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
 
(26)5 การสรา้งระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร 
5.1การสรา้งระบบทีใ่หผู้รั้บบรกิาร และผู ้
มสีว่นไดเ้สยี สามารถตดิตอ่ 
• ขอขอ้มลู 
• ขอรับบรกิาร 
• ขอรอ้งเรยีน 
5.2การก าหนดวธิปีฏบิตัขิองบคุลากร 
ระบบตดิตามการปฏบิตั ิ
 
 
(27)6 การจัดการขอ้รอ้งเรยีน 
• กระบวนการจัดการ 
• วธิกีารแกไ้ขทีท่นัทว่งท ี
 
• รวบรวมและวเิคราะหน์ าไปเพือ่การ
ปรับปรุง 
 
(28)7 การทบทวนปรับปรุงการสรา้ง
ความสมัพันธ ์
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 

(29)8 การวดัความพงึพอใจและไมพ่งึ
พอใจ 
8.1การวดัความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจ 
• ผูรั้บบรกิาร 
• ผูม้สีว่นไดส้วนเสยี 
 
8.2การน าขอ้มลูไปใชเ้พือ่ 
• สรา้งความประทบัใจ 
• ท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ี
• ปรับปรุงการท างาน 
 

 
 
(30)9 การตดิตามเรือ่งคณุภาพบรกิาร 
• ใหไ้ดข้อ้มลูป้อนกลบัทนัทว่งท ี
• น าไปใชต้อ่ได ้
 
 
(31)10 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูความพงึ
พอใจ 
• ผูรั้บบรกิาร 
• ผูม้สีว่นไดส้วนเสยี 
 
(32)11 การทบทวนปรับปรุงการวดัความพงึ
พอใจ 
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 

CS1 

CS2 

CS3 

CS7 
CS 6 

CS5 

CS4 



หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้

4.1 การวดัและวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนนิการของสว่นราชการ 

4.2 การจัดการสารสนเทศและ
ความรู ้ 

ก.  
 

ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู 
 

และสารสนเทศ 

ก.  

การวดัผลการด าเนนิการ 

ข. การวเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิการ 

ข.  

การจัดการความรู ้ 

(33)1 การเลอืกและใชข้อ้มลู 
 
1.1การเลอืกรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศ 
• ทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยง 
• เพือ่ตดิตามผลด าเนนิงานองคก์ร 
 

 
 
1.2การใชข้อ้มลูและสารสนเทศเพือ่ 
• สนับสนุนการตดัสนิใจ 
• สนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม 
 
(34)2 การใชข้อ้มลูและสารสนเทศเชงิ
เปรยีบเทยีบเพือ่ 
• สนับสนุนการตดัสนิใจ 
• สนับสนุนใหเ้กดินวตักรรม 
 
(35)3 การปรับปรุงระบบการวดัผล 
 
3.1 การทบทวนปรับปรุงระบบการวดัผล 
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 
3.2 การจัดระบบการวดัผลใหไ้วตอ่การ
บง่ชี ้
• จากการเปลีย่นแปลงภายใน 
• จากการเปลีย่นแปลงภายนอก 

(41)9 การจัดการความรู ้
(KM) 
 
• รวบรวมถา่ยทอดจากบคุลากรใน
องคก์ร 
• รวบรวมถา่ยทอดจากคนอืน่ 
• แลกเปลีย่นวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 
 
(42)10 การจัดการใหข้อ้มลู
สารสนเทศ ความรู ้ใหม้คีณุสมบตัทิีด่ ี
รวมทัง้ส ิน้11ประการ 
• ความครอบคลมุ 
• ความถกูตอ้ง 
• ความทนัสมัย 
• ความรวดเร็ว 
• ความเชือ่มโยง 
• ความน่าเชือ่ถอื 
• ความสามารถในการเขา้ถงึ 
• ความสามารถในการตรวจสอบ 
• การมสีว่นร่วมในกระบวนการขอ้มลู 
• ความปลอดภัย 
• การรักษาความลบั 

(38)6 การจัดการขอ้มลูและสารสนเทศ 
(IT) 
• ใหพ้รอ้มใชง้าน 
•  ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ถงึได ้ 
 
(39)7 การจัดการระบบอปุกรณ์ที่
เกีย่วกบัสารสนเทศ 
• ปลอดภัย  
• ใหเ้ชือ่ถอืได ้
• ใชง้านงา่ย 
 
(40)8 การทบทวนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและอปุกรณ์ 
• ใหเ้หมาะสม 
• ทนัสมัย 
 

(36)4  what 
ประเด็นทีม่กีารวเิคราะหข์อ้มลู
เพือ่ใหผู้บ้รหิาร 
• ทบทวนผลด าเนนิงาน 
• วางแผนเชงิยทุธศาสตร ์
 
 
(37)5 การสือ่สารผลวเิคราะหใ์ห ้
ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบั 
เพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจ 

IT 1  

IT 1 - 3 

IT 4 

IT 5,6 

IT 7 



หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก. การจัดและ
บรหิารงาน 

5.1 ระบบงาน 

ค. การจา้งงาน       
และความกา้วหนา้ใน

การงาน 

ข. ระบบการ 
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานของ 

บคุลากร 

ก.   การพัฒนาบคุลากร 
 

5.2 การเรยีนรูข้องบคุลากร  
และการสรา้งแรงจงูใจ 

ข. การสรา้งแรงจงูใจ         
และการพัฒนาความ 

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน             
(43)1 การจัดการ
ระบบงาน 
 
1.1 ระบบทีเ่ป็นทางการ 
1.2 ระบบไมเ่ป็นทางการ 
 
• เพือ่เกดิความร่วมมอื  
• เพือ่ความคลอ่งตวั  
• เพือ่การกระจายอ านาจ 

• เพือ่สรา้งความคดิรเิริม่ 

• เพือ่กระตุน้นวตักรรม 
• เพือ่ใหท้นัความตอ้งการ
อยูเ่สมอ 
 
(44)2 การน าวฒันธรรม
และความคดิของบคุลากร 
และชมุชนมาใชจั้ด
ระบบงาน 
 
(45)3 การจัดระบบสือ่สาร
ภายในองคก์ร 
ใหม้ปีระสทิธผิล 
 

(46)4 ระบบประเมนิผลและ
การยกยอ่งชมเชย 
(Individual Scorecard) 
 
4.1การจัดระบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานรวมถงึการ
แจง้ผลเพือ่ใหพั้ฒนาและ
ปรับปรุงงาน 
 
 
4.2การจัดระบบการยกย่อง
ชมเชยจงูใจ 
• เพือ่ใหม้ขีวญัก าลงัใจ 
• เพือ่ใหท้ างานมี
ประสทิธผิล 
• เพือ่ใหม้จีติส านกึทีเ่นน้
ประโยชนข์องผูรั้บบรกิาร 
 

(47)5 การก าหนด
คณุลกัษณะและทกัษะ
บคุลากร 
• สมรรถนะหลกั 
• สมรรถนะประจ าสายงาน 
• สมรรถนะแตล่ะกลุม่
ต าแหน่ง 
 

(48)6 การสรรหาวา่จา้ง  
รักษาบคุลากร 
6.1 การสรรหาวา่จา้ง   
6.2 การรักษาบคุลากร 
• ดว้ยการค านงึถงึวฒันธรรม
ความคดิของบคุลากรและ
ชมุชน 
 
(49)7 การเตรยีมบคุลากร
และความกา้วหนา้ในงาน 
7.1 การเตรยีมบคุลากรใน
ต าแหน่งส าคญั 

7.2 การสรา้งความกา้วหนา้

ในหนา้ทีก่ารงาน 

 
 
(50)8 การพัฒนาบคุลากร
ทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสกา้วหนา้ 

(51)9 การพัฒนาบคุลากร 
• เพือ่ใหท้ างานไดต้าม
แผนปฏบิตักิารและบรรลผุล 
• เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง
เป้าประสงคก์บัความตอ้งการของ 
บคุลากร 
 
(52)10 การใหก้ารศกึษาและ
ฝึกอบรม 
ใหค้รอบคลมุประเด็นส าคญั  
• การอบรมบคุลากรใหม ่
• จรยิธรรม 
• การบรหิารจัดการ 
• การพัฒนาภาวะผูน้ า 
• ความปลอดภัยอาชวีอนามัย
สิง่แวดลอ้มในการท างาน 
• ความตอ้งการอืน่ๆทีส่ าคัญ 
 
(53)11 การบรหิารการฝึกอบรม 
11.1การหาความตอ้งการการ
ฝึกอบรม 
11.2การน าความตอ้งการการ
อบรมมาพัฒนาบคุลากร 
11.3การน าความรูใ้นองคก์รมา
พัฒนาบคุลากร 
 
(54)12 การพัฒนาบคุลากร 
12.1แบบเป็นทางการ 
12.2แบบไมเ่ป็นทางการ 

(55)13 การสง่เสรมิใหน้ า
ความรูแ้ละทกัษะจากการ
อบรม 
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 
(56)14 การประเมนิ
ประสทิธผิลของการศกึษา
อบรม 
14.1 ผลระดบับคุคล 

14.2 ผลระดบัองคก์ร 

 
(57)15 การท าใหบ้คุลากร
พัฒนาตนเอง 
เพือ่ความกา้วหนา้ในงาน 
15.1 การชว่ยเหลอืองคก์ร 
15.2 การชว่ยเหลอืของ
หัวหนา้งาน 
 

HR 3 

HR 2 

HR 5 

HR 3 

HR 3 

HR 4 

HR 3 



หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก.  

สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน 

ข.  
การใหก้ารสนับสนุนและ         

สรา้งความพงึพอใจ           แก่
บคุลากร 

5.3 ความผาสกุและความ    
พงึพอใจของบคุลากร 

(58)16 การจัดระบบสภาพแวดลอ้ม
การท างาน 
• ถกูสขุอนามัย 
• ความปลอดภัย 
• การป้องกนัภัย 
• อปุกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมในงาน 

• การก าหนดตวัชีว้ดั 

• การมสีว่นร่วมของบคุลากร 
 
(59)17 การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิและภัยพบิตั ิ

(60)18 การก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่
ความผาสกุพอใจจงูใจ 
ของบคุลากรทกุระดบัทกุประเภท 
 
(61)19 การสนับสนุนดา้นนโยบาย
สวสัดกิารการบรกิาร 
ใหต้รงความตอ้งการบคุลากรทกุระดบั
ทกุประเภท 
 
(62)20 การประเมนิความผาสกุ ความ
พงึพอใจ แรงจงูใจของบคุลากร 
20.1การประเมนิความผาสกุ ความพงึ
พอใจ แรงจงูใจบคุลากร 
ทกุระดบัทกุประเภทของบคุลากร 
• เป็นทางการ 
• ไมเ่ป็นทางการ 

 

20.2การก าหนดและใชต้วัชีว้ดัประเมนิ

ความพอใจ 

 
(63)21 การเชือ่มโยงผลประเมนิความ
พอใจกบัผลลพัธอ์งคก์ร 
เพือ่จัดล าดบัการปรับปรุงความพอใจ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

HR 1 

HR 1 

HR 1 

HR 1 



หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ก. กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

6.1 กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 6.2 กระบวนการสนับสนุน 

ก. กระบวนการสนับสนุน 

(64)1 กระบวนการสรา้งคณุคา่ 
1.1 การก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
1.2 what 
กระบวนการสรา้งคณุคา่ทีส่ าคัญ 
 
 
(65)2 การจัดท าขอ้ก าหนด 
2.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร 
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
2.2 what 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
(66)3 การออกแบบกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ 
 
(67)4 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
4.1 what 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
4.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด 
 
(68)5 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
5.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ 
5.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี 
 
(69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 
6.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
6.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง 
• ภายในหน่วยงาน 
• ระหวา่งหน่วยงาน 

(70)7 กระบวนการสนับสนุน 
7.1 การก าหนดกระบวนการสนับสนุน 
7.2 what 
กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ 
 
(71)8 การจัดท าขอ้ก าหนด 
8.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสนับสนุน 
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร 
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
8.2 what 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
(72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน 
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ 
 
(73)10 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
10.1 what 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
10.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด 
 
(74)11 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
11.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ 
11.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี 
 
(75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 
12.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
12.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง 
• ภายในหน่วยงาน 
• ระหวา่งหน่วยงาน 

PM1 

PM2 

PM3 

PM6 
PM6 

PM4,5 

PM4,5 



การมุง่เนน้กระบวนการ และระบบงานพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 



2552 2554 

กรมดา้นบรกิาร 
3 

 เนน้ความส าคญักบัผูรั้บบรกิาร โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 เนน้ความส าคญัของยทุธศาสตรแ์ละการน าไปปฏบิัต ิ โดยมรีะบบการวดัผลการด าเนนิการทีเ่ป็นระบบ 

2553 

6 

1 

5 

2 

4 

  Roadmap การพฒันาองคก์าร 

1 
6 

• หมวดที่บงัคบั 1 หมวด     หมวดที่ใหเ้ลือก 1 หมวด 

• ตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นในประเด็นที่ก  าหนด 



เป้าหมายการพัฒนาคณุภาพ  

การบรหิารจัดการภาครัฐ 

PMQA

“รางวลัคณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐั  หมวด ........”    

เขา้สูก่ารสมัครขอรับรางวัล PMQA 

1 

80 

100 

หมวด 1  หมวด 2  หมวด 3  หมวด 4  หมวด 5  หมวด 6  

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

หมวด 7  

ผา่นการรบัรองเกณฑฯ์ 

พฒันาสูค่วามโดดเดน่รายหมวด 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 

        (Fundamental  Level)  

Successful Level 



เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 



การก าหนดตวัชีว้ดัระดบัความส าเร็จของ 

การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ต ัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ.  2552 – 2554 

2554 2553 

• น ้าหนักรอ้ยละ 20  

• ประเมนิระดบัความส าเร็จของ

การพัฒนาคณุภาพ ของสว่น

ราชการ ตามเกณฑ ์PMQA 

ระดบัพืน้ฐาน หมวด 1, หมวด 3 

• จัดท าแผนพัฒนาองคก์ารราย

หมวด  

• ปรับปรงุองคก์ารตามแผนที่

ก าหนด 

• ประเมนิองคก์ารตามเกณฑฯ์

ระดบัพืน้ฐาน เพือ่จัดท า

แผนพัฒนาองคก์ารปี 53 

 

• น ้าหนักรอ้ยละ 20  

• ประเมนิระดบัความส าเร็จของการ

พัฒนาคณุภาพของสว่นราชการ ตาม

เกณฑฯ์ ระดบัพืน้ฐาน หมวด 2, หมวด 4 

และหมวด 7 เลอืกตวัชีว้ัดแนะน าหมวด

ละ 1 ตวั)  

• จัดท าแผนพัฒนาองคก์าร 

• ปรับปรงุองคก์ารตามแผนทีก่ าหนด 

• ปรับปรงุองคก์รในประเด็นทีไ่มผ่า่น

เกณฑ ์FL ในปี 53 

• ประเมนิองคก์ารตามเกณฑฯ์

ระดบัพืน้ฐาน 

• ประเมนิองคก์ารดว้ยตนเอง เพือ่ผา่น

การรับรองเกณฑฯ์ ระดบัพืน้ฐาน ตาม

โปรแกรม Self Certify FL    

 
  

2552 

ผลการประเมินภาพรวม 

4.8328 

• น ้าหนักรอ้ยละ 20 

• ประเมนิระดบัความส าเร็จของการ

พัฒนาคณุภาพของสว่นราชการ 

ตามเกณฑ ์PMQA ระดบัพืน้ฐาน 

หมวด 5, หมวด 6 และหมวด 7  

• จัดท าแผนพัฒนาองคก์ารราย

หมวด  

• ปรับปรงุองคก์ารตามแผนที่

ก าหนด 

• ปรับปรงุองคก์รในประเด็นทีไ่ม่

ผา่นเกณฑ ์FL ในปี 52 

• ประเมนิองคก์ารตามเกณฑฯ์

ระดบัพืน้ฐานเพือ่จัดท าแผนพฒันา

องคก์ารปี 54 

  

ผลการประเมินภาพรวม 

3.7653 

ผลการประเมินภาพรวม 

4.3333 



การรบัรองคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Level : FL) 

 ของ ทร. 

ในปีงบประมาณ 2556 

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




การรบัรองคณุภาพฯ 

ระดบัพ้ืนฐาน ของ ทร. 



ทร.ไดร้บัการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ขั้นพ้ืนฐาน 

ทร.ตอ้งด ารงคุณภาพการบริหารจดัการไวใ้นระยะ 3 ปี 



ทร.ไดร้บัการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ขั้นพ้ืนฐาน 



ทร.ไดร้บัการรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ขั้นพ้ืนฐาน 



การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการของ ทร.  

ในระดบั นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

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


การด าเนินการ ระดบั นขต.ทร.ในปี 2554 

1. ให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.แตง่ตั้งคณะท างานจดัท า

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 

2. จดัส่งเอกสารลกัษณะส าคญัขององคก์ร ของ นขต.ทร. และหน่วย

เฉพาะกิจ ทร. ใหก้บั สปช.ทร.ภายใน 30 ก.ย.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


นโยบายของผูบ้ญัชาการทหารเรือ 

การบรรยายของ ผบ.ทร. ณ อาคาร สรส.ยศ.ทร. เม่ือ 9 ก.พ.55 

หวัขอ้เรือ่ง กา้วตอ่ไป วิสยัทศัน ์และแนวทางการพฒันากองทพัเรือ”  

 ถา้ ทร.สามารถน าหลกัการในการบริหารจดัการตามเกณฑ์

คณุภาพบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) มาด าเนินงานใหเ้กิดผลเป็น

รูปธรรมไดจ้ะท าใหภ้ารกิจของ ทร. ในการเตรยีมก าลงัและใชก้ าลงั

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพตามวิสยัทศันท์ี่ก  าหนดไว ้



การด าเนินการ ระดบั นขต.ทร.ในปีงบประมาณ 2555 

1. ฝึกอบรมผูแ้ทนคณะท างานฯ ของหน่วยตา่งๆ จ  านวน 38 หน่วย จาก

วิทยากรของส านักงาน ก.พ.ร. เร่ือง การประเมินองคก์รดว้ยตนเอง  

2. บรรยายใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัผูบ้ริหารและก าลงัพลของหน่วยตา่งๆ 

เก่ียวกบัหลกัการบริหารและการจดัการคณุภาพ ในพ้ืนท่ีตา่งๆ 

3. ให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เวน้ ศปก.ทร.) ทบทวนลกัษณะส าคญั

ขององคก์รท่ีไดด้  าเนินการไปแลว้ และเร่ิมประเมินองคก์รดว้ยตนเอง ตาม

ระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 6 หมวด (เวน้หมวด 7)  

4. ก าหนดให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เวน้ ศปก.ทร.) บรรลคุวาม 

ส าเร็จในระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน จ  านวน 2 หมวด ในปีงบประมาณ 2555   

 = หมวด 1 การน าองคก์ร   

     หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 
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  Roadmap การพฒันาองคก์าร ของ นขต.ทร. 
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• บรรลคุวามส าเรจ็ในระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ในหมวดท่ี

ก าหนด ปีละ 2 หมวด  

• ตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นในประเด็นที่ก  าหนด 



นโยบาย ผบ.ทร.ปีงบประมาณ 2556 

นโยบาย ผบ.ทร.ประจ  าปีงบประมาณ  2556 นโยบายดา้นปลดับญัชี ขอ้ 4

 ก าหนดใหมี้การพฒันารูปแบบ กรอบแนวความคิดในการพฒันาองคก์ร

ของ ทร. และจดัท าคู่มือประเมินตนเอง ทร.ใหส้อดคลอ้งกบัคณุภาพการบริหาร

จดัการภาครฐั ตามท่ีส านกังาน ก.พ.ร.ก าหนด โดยเป็นการด าเนินการตอ่เน่ือง

จากนโยบาย ผบ.ทร.ประจ  าปีงบประมาณ 2555  

 เพ่ือให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.สามารถน ารูปแบบ/กรอบ

แนวความคิดในการพฒันาองคก์ร ของ ทร.และคู่มือการประเมินองคก์รตนเอง

ของ ทร.ท่ี ทร.พฒันาข้ึนเองไปใชใ้นการพฒันาองคก์รของหน่วยตา่งๆ และใช้

เป็นตน้แบบในการพฒันาองคก์รของ ทร.ตอ่ไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการ ระดบั นขต.ทร.ในปีงบประมาณ 2556 

1. ให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เวน้ ศปก.ทร.) ทบทวนลกัษณะส าคญั 

องคก์ร และประเมินองคก์รดว้ยตนเองตามระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ท่ีได้

ด าเนินการไปแลว้ ตอ่เน่ืองจากปีงบประมาณ 2555 

2. ก าหนดให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เวน้ ศปก.ทร.) บรรลคุวามส าเร็จ

ในระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมเติมอีก 2 หมวด ในปีงบประมาณ 2556  

• หมวด 1 การน าองคก์ร  

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วน 

• หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล   

• หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการ ระดบั นขต.ทร.ในปีงบประมาณ 2557 

1. ให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เวน้ ศปก.ทร.) ทบทวนลกัษณะส าคญั 

องคก์ร และประเมินองคก์รดว้ยตนเองตามระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ท่ีได้

ด าเนินการไปแลว้ ตอ่เน่ืองจากปีงบประมาณ 2556 

2. ก าหนดให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.(เวน้ ศปก.ทร.) บรรลคุวามส าเร็จ

ในระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมเตมิอีก 2 หมวด ในปีงบประมาณ 2557  

• หมวด 1 การน าองคก์ร  

• หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วน 

• หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากร  

• หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

• หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์ 

• หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการ ระดบั นขต.ทร.ในปีงบประมาณ 2556 

1. ฝึกอบรมผูแ้ทนคณะท างานฯ ของหน่วยตา่งๆ จ  านวน 38 หน่วย จาก

วิทยากรของส านักงาน ก.พ.ร. เร่ือง การจดัการกระบวนการ (หมวด 6) 

2. จดัท าคู่มือการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง ของ ทร.(RTN Excellence 

Guidebook) ส าหรบัหน่วยสถานศึกษา 

3. เร่ิมตรวจประเมินผล (Site Visit) การผ่านเกณฑฯ์  ขั้นพ้ืนฐาน ของ 

นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.จ  านวน 2 หมวด 

  หมวด 1 การน าองคก์ร  

 หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

 หมวดอ่ืนๆ ใหค้  าช้ีแจง ค าแนะน า ขอ้เสนอแนะ ใหมี้ความเขา้ใจ และ       

                      มีการปฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนั 

       

 

 

 

 

 



การจดัท าคู่มือการประเมินองคก์รดว้ยตนเองของ ทร. 

(RTN Excellence Guidebook)  

ส าหรบัหน่วยสถานศึกษา 

o เสธ.ทร. อนุมตัคิู่มือการประเมินองคก์รดว้ย

ตนเองของหน่วยสถานศึกษา เม่ือ 19 ก.ย.56 

o ให ้ยศ.ทร.และ รร.นร.น าไปใชใ้นการประเมิน

องคก์รดว้ยตนเอง ตั้งแตปี่งบประมาณ 2557 

เป็นตน้ไป 

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






การด าเนินการ ระดบั นขต.ทร.ในปีงบประมาณ 2557 

1. ตรวจประเมินผล (Site Visit) การผ่านเกณฑฯ์  ขั้นพ้ืนฐาน ของ นขต.ทร.

และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. จ  านวน 6 หมวด 

  หมวด 1 การน าองคก์ร  

  หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

 หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

 หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

 หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

2. ก าหนดเป้าหมายให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ประเมินองคก์รฯ และ

พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ ครบทั้ง 6 หมวด ในปี 2557 

3. ยศ.ทร.และ รร.นร.ประเมินองคก์รฯ ตามคู่มือฯ ส าหรบัหน่วยสถานศึกษา 

(เต็มรูปแบบ) เป็นปีแรก  
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• บรรลคุวามส าเรจ็ในระดบัเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ในหมวดท่ี

ก าหนด ปีละ 2 หมวด  

• ตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นในประเด็นที่ก  าหนด 



การด าเนินการระดบั นขต.ทร.ในปีงบประมาณ 2558 

1. ตรวจประเมินผล (Site Visit) ยนืยนัคณุภาพฯ การผ่านเกณฑฯ์  ขั้นพ้ืนฐาน 

ของ นขต.ทร.จ  านวน 36 หน่วย และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ทั้ง 6  หมวด 

 หมวด 1 การน าองคก์ร  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

 หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

      หมวด 4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

 หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 

      หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

2. ยศ.ทร.และ รร.นร.ประเมินองคก์รฯ ตามคู่มือฯ ส าหรบัหน่วยสถานศึกษา 

(เต็มรูปแบบ) เป็นปีท่ี 2 เพ่ือเรียนรู ้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑฯ์ – ยงัไม่มี

การตรวจประเมินผล (Site Visit)  

             

 

 

 

 



สรุปผลการตรวจประเมิน (Site Visit) 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 

ของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ปี 2556 - 2558 

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


หมวด 3 

24 หนว่ย 

3 หนว่ย 

4 หนว่ย 

4 หนว่ย 

3 หนว่ย 

หมวด 1 

4 หนว่ย 

5 หนว่ย 

26 หนว่ย 

1 หนว่ย  

2 หนว่ย 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

ปี 2556 

75 % ข้ึนไป 

60 – 75 % 

55 – 60 % 

50 – 55 % 

ต า่กว่า 50 % 

ปีงบประมาณ 2556 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

ปี 2557 

75 % ข้ึนไป 

60 – 75 % 

55 – 60 % 

50 – 55 % 

ต า่กว่า 50 % 

ปีงบประมาณ 2557 



ผลการตรวจเยี่ยมฯ ปีงบประมาณ 2557 

หมวด 2 

36 หนว่ย 

2 หนว่ย 

- 

- 

- 

หมวด 1 

10 หนว่ย 

22 หนว่ย 

6 หนว่ย 

-  

- 

หมวด 5 

33 หนว่ย 

5 หนว่ย 

- 

- 

- 

หมวด 4 

33 หนว่ย 

5 หนว่ย 

- 

- 

- 

หมวด 6 

14 หนว่ย 

5 หนว่ย 

4 หนว่ย 

- 

15 หนว่ย 

หมวด 3 

19 หนว่ย 

11 หนว่ย 

1 หนว่ย 

3 หนว่ย  

4 หนว่ย 



เปรียบเทียบผลการตรวจเยี่ยมฯ ปี 2556 กบัปี 2557 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน ปี 2558 

การผา่นเกณฑฯ์ ข ัน้พืน้ฐาน 

75 % ข้ึนไป 

60 – 75 % 

55 – 60 % 

50 – 55 % 

ต า่กว่า 50 % 

90 % ข้ึนไป 

80 – 90 % 

70 – 80 % 

60 – 70 % 

ต า่กว่า 60 % 

ปีงบประมาณ 2558 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ปี 2558 



ผลการตรวจเยี่ยมฯ ปีงบประมาณ 2558 (36 หน่วย) 

หมวด 2 

5 หนว่ย 

12 หนว่ย 

17 หนว่ย 

2 หนว่ย 

- 

หมวด 1 

7 หนว่ย 

12 หนว่ย 

10 หนว่ย 

5 หนว่ย 

2 หนว่ย 

หมวด 5 

26 หนว่ย 

6 หนว่ย 

3 หนว่ย 

- 

1 หนว่ย 

หมวด 4 

29 หนว่ย 

7 หนว่ย 

- 

- 

- 

หมวด 6 

3 หนว่ย 

12 หนว่ย 

9 หนว่ย 

3 หนว่ย 

9 หนว่ย 

หมวด 3 

5 หนว่ย 

8 หนว่ย 

9 หนว่ย 

3 หนว่ย  

11 หนว่ย 



หน่วยตา่งๆ ผ่านเกณฑฯ์  

ขั้นพ้ืนฐาน  

ในปี 2558  

รอ้ยละ 80.00 

จ  านวน 22 หน่วย 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน  

ปี 2558 

90 % ข้ึนไป 

80 – 90 % 

70 – 80 % 

60 – 70 % 

ต า่กว่า 60 % 



นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ท่ีผ่านเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน 

จ  านวน 22 หน่วย 

ระดบัดี 

รอ้ยละ 80 – 90 

ระดบัดีเยี่ยม 

รอ้ยละ 90 ข้ึนไป 

 



การปรบัปรุง หมวด 6 การจดัการกระบวนการ ในปี 2558 

o บรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัหมวด 6 การจดัการกระบวนการ และ Work Shop 

เพ่ือจดัท ากระบวนการหลกั ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจตามอตัราการจดัหน่วย 

o แยกด าเนินการตามลกัษณะงานของหน่วย 

 ส่วนบญัชาการ  ส่วนเตรียมก าลงั 

 ส่วนใชก้ าลงั  ส่วนยุทธบริการ และส่วนศึกษาวิจยั 

o ก าลงัสรุปขอ้มูล และจดัท าเป็นร่างกระบวนการหลกัของ ทร.ในเบ้ืองตน้ และ

น าร่างกระบวนการหลกัของ ทร. มาประชุมรว่มกนักบัหน่วยในแตล่ะลกัษณะ

งาน เพ่ือสรุปเป็นขอ้ยุตริ่วมกนั 

o ล าดบัถดัไปจะน าขอ้มูลกระบวนการหลกัดงักล่าวใหห้น่วยตา่งๆ ก าหนด

กระบวนการสนบัสนุน และหาขอ้ยุตริ่วมกนั ในลกัษณะเดียวกนั  

o เสนอ ทร.ใหค้วามเห็นชอบกระบวนการหลกั และกระบวนการสนบัสนุนของ 

ทร. (ในท่ีน้ีคือ กระบวนการหลกัของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.) 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ีของคณะท างานฯ ของ นขต.ทร. 

 1. จดัเตรียมขอ้มูลสนบัสนุนการประเมินองคก์รของหน่วย 

 2. ทบทวน/ปรบัปรุงลกัษณะส าคญัขององคก์ร (ท่ีหน่วยไดด้  าเนินการ

เรียบรอ้ยไปแลว้) 

 3. ทบทวนการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง ในหมวดตา่งๆ จ  านวน 6 หมวด 

ท่ีหน่วยไดด้  าเนินการไปแลว้ 

 4. ประเมินและวิเคราะห ์เพ่ือระบุสิ่งที่จะตอ้งปรบัปรุงองคก์ร และจดัท า

แผนการปรบัปรุงองคก์ร เสนอ หน.นขต.ทร.ขออนุมตั ิเพ่ือใหผ้่านการประเมินฯ 

จ  านวน 6 หมวด 

 5. จดัท ารายงานผลการทบทวนลกัษณะส าคญัขององคก์ร และการประเมิน

องคก์ร เสนอ หน.นขต.ทร.ขอความเห็นชอบ เพ่ือเสนอใหค้ณะท างานฯ ระดบั 

ทร.ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 



บทบาทของคณะท างานฯ ของ นขต.ทร. 

 1. ศึกษาและท าความเขา้ใจกบัเกณฑพ์ฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครฐั 

 2. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรูภ้ายในคณะท างานฯ  

 3. สรา้งความเขา้ใจกบับุคลากรในหน่วยของตน 

 4. ก าหนดความตอ้งการในการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารของหน่วย 

 5. ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

 6. เตรยีมความพรอ้มดา้นขอ้มูล ความรู ้และเทคนิคในการ

ปรบัปรุงองคก์ร 

 

 

 



การปฏิบตัติามนโยบาย ทร.และ นโยบาย ผบ.ทร. 

ประจ  าปีงบประมาณ 2559 

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


การปฏิบตัติามนโยบาย ทร. และนโยบาย ผบ.ทร.ฯ 

1. ใหมี้การจดัท าขั้นตอนการปฏิบตังิาน/ Work Flow และคู่มือการ

ปฏิบตังิาน/Work Manual ของกระบวนการสรา้งคุณค่าท่ีส  าคญัของ ทร. 

2. ให ้จร.ทร.ประเมินระดบัการปฏิบตังิานตามพนัธกิจ (Core Function) ของ 

นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. มุ่งเนน้ 

o การบริหารจดัการ  - PMQA บางประเด็น 

o องคค์วามรู ้  - KM ในการปฏิบตังิานตาม Core Function 

o ทรพัยากรบุคคล - ความผาสุก 

 

เป้าหมาย  Standard Navy   ในปีงบประมาณ 2560 

  Professional Navy ในปีงบประมาณ 2567 

 

 

 

 

 



การปฏิบตัติามนโยบาย ทร. และนโยบาย ผบ.ทร.ฯ 

Core Function 

Core Process #1 

Sub Process # 1.1 

Sub – Sub Process # 1.1.1 

Activities 

Work Flow 

Work Manual 

Work Flow 

Work Manual 

Core Process #2 

Sub Process # 2.1 

Sub – Sub Process # 2.1.1 

Activities 

องคค์วามรู ้ตาม Core 

Process/Core Function 



การปฏิบตัติามนโยบาย ทร. และนโยบาย ผบ.ทร.ฯ 

Core Process 

หน่วยบญัชาการ 

Core Process

หน่วยเตรียมก าลงั 

Core Process 

หน่วยใชก้ าลงั 

Core Process 

หน่วยเทคนิค 

Core Process 

หน่วยศึกษาวิจยั 

Support Process 

หน่วยบญัชาการ 

Support Process

หน่วยเตรียมก าลงั 

Support Process 

หน่วยใชก้ าลงั 

Support Process 

หน่วยเทคนิค 

Support Process 

หน่วยศึกษาวิจยั 

Support Process 

นขต.ทร.และหน่วย

เฉพาะกิจ ทร. 

Core Process 

นขต.ทร.และหน่วย

เฉพาะกิจ ทร. 

นขต.ทร.และหน่วย

เฉพาะกิจ ทร. 

เลือก Shopping 

Work Flow 

Work Manual 



ตอบขอ้ซกัถาม 

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




แนวทางการด าเนินการ 

ในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

ระดบั ทร. และ  

ระดบั นขต.ทร. กบัหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ประจ  าปีงบประมาณ 2559 

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


การเปลี่ยนแปลงของส านกังาน ก.พ.ร. 

ในปีงบประมาณ 2558 

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


เกณฑค์ณุภาพฯ ฉบบัปี 2558 



1. การน าองคก์ร 

ก. การก าหนดทิศทาง       

ของสว่นราชการ 

1.1 การน าองคก์ร 1.2 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

(1) (2) 

ค. การทบทวนผล                 

การด าเนินการขององคก์ร 

ระดบัชั้นของเกณฑฯ์ ปี 2558 

ข. การควบคุมดูแลใหมี้

การจดัการภายในที่ดี 

P. ลกัษณะส าคญัขององคก์ร  

7 หมวด 

18 หวัขอ้ 

36 ประเด็น        
ทีค่วร

พจิารณา 

90 ค าถาม 

13 ค าถาม 

15 ค าถาม 

30 ประเด็น 

17 หวัขอ้ 



หมวด P หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 

ปี 2550 15 12 9 11 10 21 12 15 

ปี 2558 13 11 13 10 14 14 10 18 

เปรียบเทียบค าถามของเกณฑค์ณุภาพฯ ปี 2558 

จ  านวน 90 ค าถาม 



การประเมินองคก์รฯ ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 ในระดบั ทร.ที่ผ่านมา 

บรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเกณฑฯ์ ปี 2558 กบัคณะท างานฯ 

ทบทวน 

หมวด P 

 

 
Work Shop  

ปรบัปรุงหมวด P 

 

 

 

ทบทวนการประเมินฯ 

หมวด 1 – หมวด 3 

 

 
Work Shop  

ปรบัปรุง 

หมวด 1 – หมวด 3 

 

 

 

ประเมินองคก์ร 

หมวด 4 – หมวด 6 

 

 
Work Shop  

ปรบัปรุง 

หมวด 4 – หมวด 6 

 

 

 



เกณฑค์ณุภาพฯ ระดบัพ้ืนฐาน ฉบบัท่ี 2 



แนวทางด าเนินการฯ ระดบั ทร. 

ในปีงบประมาณ 2559 

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


แนวทางการด าเนินการฯ ระดบั ทร. ในปี 2559 

บรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเกณฑฯ์ ปี 2558 กบัคณะท างานฯ 

ทบทวน 

หมวด P 

 

 
Work Shop  

ปรบัปรุงหมวด P 

 

 

 

ทบทวนการประเมินฯ 

หมวด 1 – หมวด 3 

 

 
Work Shop  

ปรบัปรุง 

หมวด 1 – หมวด 3 

 

 

 

ทบทวนการประเมินฯ

หมวด 4 – หมวด 6 

 

 
Work Shop  

ปรบัปรุง 

หมวด 4 – หมวด 6 

 

 

 
ปรบัปรุงเป็นเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ฉบบัท่ี 2 ระดบั ทร. 

เพ่ือเตรียมรบัการตรวจรบัรองฯ จากส านกังาน ก.พ.ร.ในปี 2559  



การประเมินองคก์รฯ ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 ในระดบั ทร. 

ปรบัปรุงเป็นเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน เวอรช์ัน่ 2 ระดบั ทร.ในปี 2559 

เตรียมรบัการตรวจรบัรองฯ จากส านักงาน ก.พ.ร.  

หมวด 
P 

หมวด 
1 

หมวด 
2 

หมวด 
3 

หมวด 
4 

หมวด 
5 

หมวด 
6 

หมวด 
7 

ปี 2558 13 11 13 10 14 14 10 18 

FL Version 2 13 5 4 5 4 4 5 18 



แนวทางด าเนินการฯ  

ระดบั นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ในปีงบประมาณ 2559 

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


แนวทางฯ ระดบั นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ในปี 2559 

หน่วยท่ีผ่านเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน 

จ  านวน 22 หน่วย 

พฒันาไปสู่เกณฑฯ์ ปี 2558 

หน่วยท่ีเหลือ  

จ  านวน 14 หน่วย 

ซ่อมแซม และพฒันา

ไปสู่เกณฑฯ์ ปี 2558 

เชิญประชุมเพื่อ

ซ่อมแซม/

ปรบัปรุง 

และประเมินผลฯ 

ในปี 2559 



แนวทางฯ ระดบั นขต.ทร. ในปี 2559 

o ยศ.ทร.และ รร.นร.ทบทวนการประเมินองคก์รฯ ตามคู่มือฯ ส าหรบั

หน่วยสถานศึกษา (เนน้คุณภาพ เตม็รูปแบบ)  

o เตรยีมรบัตรวจประเมินผล (Site Visit) ในปี 2559  



มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป 

ในระดบั นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

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


สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

1. รูปแบบค าถาม 

2. จ  านวนค าถาม 

3. เกณฑฯ์ ในการตอบค าถาม WHAT/HOW 

4. ผลลพัธก์ารด าเนินการ 



รูปแบบค าถามตามเกณฑฯ์ ระดบัพ้ืนฐาน ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 



หมวด P หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 

ระดบั 
พืน้ฐาน 

15 7 7 7 7 5 6 - 

-บอกชดัเจนเลยวา่ประเด็น ทีม่คีวามครบถว้นตอ้งการอะไร - 

ปี 2558 13 11 13 10 14 14 10 18 

-ถามวา่มอีะไรบา้ง/WHAT หรอืเป็นอยา่งไร/HOW เทา่น ัน้ - 

เปรียบเทียบค าถาม 

ตามเกณฑฯ์ ระดบัพ้ืนฐาน กบั เกณฑ ์ปี 2558 



เกณฑก์ารประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 



รูปแบบในการประเมินองคก์ร ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 

การตอบค าถามว่า  อะไร (WHAT)” 

1. เป็นการถามหาขอ้มูลพ้ืนฐานของกระบวนการส าคญัๆ และขั้นตอนการด าเนินการ แมว่้าการระบุ

ผูร้บัผิดชอบในแตล่ะขั้นตอนจะมีประโยชน ์แตถ่า้ขาดขอ้มูลส าคญัอ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถวินิจฉยัหรือให้

ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) ได ้

2. เป็นการถามหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล แผน วตัถุประสงค ์เป้าประสงค ์หรือตวัช้ีวดัท่ีส  าคญัๆ ของหน่วย 

- ช่วยใหห้น่วยสามารถแสดงความสอดคลอ้งและการบูรณาการของระบบการจดัการ ผลการด าเนินการ

ของตนเองได ้ตวัอยา่งเช่น เม่ือหน่วยระบุวตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรไ์วอ้ยา่งไร แผนปฏิบตัิการ ตวัช้ีวดั

ของผลการด าเนินการ รวมทั้งผลลพัธบ์างเร่ืองท่ีน าเสนอไวใ้นหมวด 7 ก็ตอ้งสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคเ์ชิง

ยุทธศาสตรท์ี่ระบุไวด้ว้ย 



รูปแบบในการประเมินองคก์ร ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 

ประเด็น การตอบค าถามว่า อยา่งไร (HOW) “  ” 

Approach  

- มีแนวทางที่เป็น

ระบบ 

แสดงใหเ้ห็นว่า มีแนวทางท่ีเป็นระบบ สามารถน าไปท าซ ้าได ้และใชข้อ้มูลและ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ้สามารถประเมิน ปรบัปรุง มีนวตักรรมและ

แบ่งปันความรู ้จนน าไปสู่การพฒันาแนวทางฯ ใหส้มบูรณข้ึ์น 

Deployment  

- มีการถ่ายทอด

เพ่ือน าไปปฏิบตัิ 

แสดงใหเ้ห็นว่า มีการน าแนวทางฯ ไปใชใ้นส่วนตา่ง ๆ ของหน่วย 

Learning  

- มีการเรียนรู ้  

แสดงใหเ้ห็นว่า มีวงจรการประเมินและปรบัปรุงกระบวนการ รวมทั้งศกัยภาพในการ

สรา้งนวตักรรม แสดงใหเ้ห็นว่ามีการแบง่ปัน การปรบัปรุงกระบวนการกบัหน่วยงาน

ภายในอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูร้ะดบั ทร. 

Integration  

- มีการบูรณาการ 

แสดงใหเ้ห็นว่าถึงความสอดคลอ้งและความกลมกลืนของกระบวนการ แผน ตวัวดั 

กิจกรรม และผลลพัธ ์ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วย 

มัน่ใจไดอ้ยา่งไรว่า ………   = มีการก าหนดตวัช้ีวดั วิธีการวดั ผูร้บัผิดชอบ วงรอบการวดัผล และมีการรายงานผล  



 

 

   แนวทางการใหค้ะแนน หมวด 1-6 ค าถามประเภทWHAT  
 

WHAT 

1     การตอบไดค้รบถว้นตามประเด็นค าถาม 

2     การตอบไดถู้กตอ้งตามประเด็นค าถาม 

3     การน าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนตามความเป็นจริง 

รูปแบบในการประเมินองคก์ร ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 



ใครท า ท าอะไร 

ท าเม่ือไหร่ท  าบ่อยแค่ไหน 

Approach ตวัช้ีวดัของแนวทางและผลลพัธมี์อะไรบา้ง 

Input มาจากไหน ( ความเช่ือมโยง ) 

Output น าไปใชอ้ยา่งไร ( ความเช่ือมโยง ) 

จดัท าเป็นมาตรฐานหรือยงั 

Deploy น าแนวทางไปปฏิบตัิทุกหน่วยงาน ทุกระดบัหรือไม่ 

ความมีประสิทธิผลของแนวทาง ( ทบทวนจากผลลพัธ ์) 

มีระบบตรวจติดตามใหป้ฏิบตัิ ตามตวัช้ีวดัอยา่งไร 

Learning ใครประเมิน ผลลพัธ ์และ แนวทาง 

ประเมินอยา่งไร ตวัช้ีวดัมีอะไรบา้ง เม่ือไร และบ่อยแค่ไหน 

น าผลการประเมินไปปรบัปรุง สรา้งนวตักรรม และแบ่งปันความรูอ้ยา่งไร 

รูปแบบในการประเมินองคก์ร ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 



Integration แนวทาง เช่ือโยงกบั ความจ  าเป็นขององคก์รตามโครงสรา้งองคก์ร และเกณฑห์วัขอ้อ่ืน 

มีการปฏิบตัิการที่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัหน่วยงานอ่ืน 

แสดงผลลพัธท่ี์หวัขอ้ใด ตวัช้ีวดัครบถว้นหรือไม่ 

รูปแบบในการประเมินองคก์ร ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 



 

 

   แนวทางการใหค้ะแนน หมวด 1-6 ค าถามประเภทWHAT  
 

ตวัอยา่งรูปแบบค าถาม อะไร (WHAT) 



 

 

   แนวทางการใหค้ะแนน หมวด 1-6 ค าถามประเภทWHAT  
 

ตวัอยา่งรูปแบบค าถาม อยา่งไร (HOW) 



เกณฑก์ารประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 



เกณฑก์ารประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 



เกณฑก์ารประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 



เกณฑก์ารประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 



1. ประชุมช้ีแจงแนวทางด าเนินการฯ ใหก้บั นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

2. อบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเกณฑฯ์ ปี 2558 จ  านวน 2 ครั้ง 

 - โดยวิทยากรภายนอก - โดยคณะท างานฯ ระดบั ทร. 2 พ้ืนท่ี 

3. การประชุมเพ่ือซ่อมแซม/ปรบัปรุงการบริหารจดัการของ นขต.ทร.และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร.จ  านวน 14 หน่วย ตามเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน 

4. ตรวจประเมินผล (Site Visit) การด าเนินการ และใหค้  าแนะน ากบั นขต.ทร.

และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ในพ้ืนท่ีตา่งๆ  

 - เกณฑฯ์ ปี 2558 (22 หน่วย) - เกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน (14 หน่วย) 

 - หน่วยสถานศึกษา (2 หน่วย) 

5. ทบทวนลกัษณะส าคญัองคก์ร และประเมินองคก์รดว้ยตนเอง ระดบั ทร. 

 - ตามเกณฑฯ์ ปี 2558  - ตามเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ฉบบัท่ี 2 

 

 

 

การปฏิบตัฯิ ระดบั ทร.ในปี 2559 



1. 22 นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.จ  านวน หน่วย เร่ิมประเมินองคก์ร

ดว้ยตนเอง ตามเกณฑฯ์ ปี 2558 อยา่งเตม็รูปแบบ 

2. มุ่งเนน้การเรียนรู ้ท าความเขา้ใจ เก่ียวกบัเกณฑฯ์ โดยหน่วยตอ้งจดัท า

เอกสารลกัษณะส าคญัองคก์ร และผลการประเมินองคก์รฯ ครบทั้ง 6 

หมวด ในปีงบประมาณ 2559 ส่งให ้สปช.ทร.ภายใน 31 ต.ค.59         

(มีเอกสารส่ง/ไม่มีเอกสารส่ง) 

3. นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.จ  านวน 22 หน่วย จะตอ้งซ่อมแซมหมวด

ท่ียงัไม่ผ่านเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน และจะตอ้งรกัษาคณุภาพฯ ท่ีมีอยูเ่ดิมไว ้ 

 

 

 

 

การปฏิบตัฯิ ระดบั นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ในปี 2559  



1. นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.จ  านวน 14 หน่วย ปรบัปรุงองคก์ร 

(ซ่อมแซม) เพ่ือปิดหรือลดช่องว่าง (Gaps) ในหมวดตา่งๆ ท่ีหน่วยท่ียงัไม่มี

ความครบถว้นสมบูรณต์ามเกณฑฯ์ ระดบัขั้นพ้ืนฐาน – มีระยะเวลาในการ

ปรบัปรุงแกไ้ขประมาณ 6 เดือน 

2. เตรียมขอ้มูลใหพ้รอ้มรบัการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑฯ์ ขั้นพ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 

ในปีงบประมาณ 2559 ประมาณ มี.ค.59 (ใชเ้กณฑฯ์ ตรวจประเมินฯ เดิม) 

3. ศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑฯ์ ปี 2558 เพ่ือกา้วไปสู่การประเมินฯ 

อยา่งเตม็รูปแบบในโอกาสตอ่ไป 

 

 

 

 

การปฏิบตัฯิ ระดบั นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.ในปี 2559  



ต.ค.- ธ.ค.58 ทบทวนลกัษณะส าคญัองคก์ร และประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

ม.ค.59  จดัท าแผนการปรบัปรุงองคก์ร 

ม.ค.-ก.ค.59 ปฏิบตัติามแผนการปรบัปรุงองคก์ร 

  ตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามแผนฯ 

ส.ค.-ก.ย.59 ตดิตามผลลพัธ ์(หมวด 7) เปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

ขอ้เสนอแผนการด าเนินงานของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 



1. การส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงั ของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย – หมวด 3 

2. การส ารวจความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผูร้บับริการและผูมี้ส่วน

ไดส้่วนเสีย ของ ทร. – หมวด 3 

3. การก าหนดกระบวนการหลกั และกระบวนการสนบัสนุน ของ นขต.ทร.และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร.ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั – หมวด 6 

4. การเช่ือมโยง/บูรณาการ กระบวนการหลกั และกระบวนการสนบัสนุน ของ 

ทร.เขา้กบัองคค์วามรูต้ามภารกิจหลกั (Core Function) ของ นขต.ทร.และ

หน่วยเฉพาะกิจ ทร. – หมวด 4 

 

 

 

 

การลดช่องว่าง/ซ่อมแซม ฯ ระดบั ทร. และ นขต.ทร. 



1. การก าหนดตวัช้ีวดัส  าคญั และแนวทางประเมินผล ไวใ้นแผนปฏิบตัิ

ราชการประจ  าปี ของหน่วย  - หมวด1 การน าองคก์ร  

2. ก าหนดจดัท าแผนการปฏิบตังิาน (Action Plan) ประกอบแผนปฏิบตัิ

ราชการ ของหน่วย เพ่ือใชใ้นการตดิตามการด าเนินงาน – หมวด 2 การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

3. การถ่ายทอดตวัช้ีวดั ตามค ารบัรองการปฏิบตัริาชการประจ  าปี ระดบั ทร.

ไปสู่ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. – หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร ์

  

  

 

 

 

 

 

การน า PMQA ไปสู่การปฏิบตังิานปกตทิี่ด  าเนินการไปแลว้  



การตรวจประเมินผล (Site Visit)  

การด าเนินการ 

ในการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

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


ขอบเขตการตรวจประเมินผล (Site Visit) 

  ตรวจประเมินผลฯ ตามเกณฑฯ์ ปี 2558/เกณฑฯ์ FL ปี 2554 แลว้แตก่รณี  

  มุ่งเนน้ให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.มีความความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑฯ์ 

ปี 2558 และผ่านเกณฑฯ์ FL แลว้แตก่รณี 

  ให ้นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. เร่ิมมีการรวบรวมเอกสารหลกัฐาน 

  พิจารณารายละเอียดการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง เป็นรายค าถาม และมุ่งเนน้

การแนะน าใหห้น่วยน าไปสู่การปฏิบตัไิดจ้ริง  

  ใหค้  าแนะน า ใหมี้ความครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 

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


• คณะตรวจประเมินผล (6 หมวด) จ  านวนประมาณ 16 คน มี รอง ปช.ทร.

เป็นหวัหนา้คณะฯ 

• ก าหนดตรวจเยีย่ม  ประมาณ มี.ค.59 เป็นตน้ไป 

  พ้ืนท่ี กทม.และบริเวณใกลเ้คียง (28) 

  พ้ืนท่ีสตัหีบและบริเวณใกลเ้คียง (7) 

  พ้ืนท่ี ทรภ.2 และ ทรภ.3     

  พ้ืนท่ี นรข.     

• หน่วยจดัเตรียมผูบ้ริหาร/ผูร้บัผิดชอบ เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสาร

หลกัฐาน *** ใหพ้รอ้มท่ีจะรบัการตรวจฯ 

 

ขอบเขตการตรวจเยีย่มฯ (Site Visit) 









เอกสารอา้งอิง 

www.opdc.go.th - เอกสารและสื่อ 



การประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 

ประเมินองคก์รตามสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง 

อยา่หลอกตวัเราเอง เพื่อใหไ้ดค้ะแนนสูง หรือ

แค่เพียงมีเอกสารสง่ใหค้ณะท างานฯ 



การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ  

 เป็นกระบวนการที่มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเรียนรู ้ไม่ใช่มุ่งเนน้การ

ไดร้บัคะแนนสูง 

 เป็นกระบวนการที่ตอ้งด าเนินการตอ่เน่ือง ไม่ใช่งานเฉพาะกิจ 

ประเมิน

ตนเอง 

หาขอ้

เบ่ียงเบน 

เทียบกบั

เกณฑฯ์ 

ปรบัปรุง

องคก์ร 



ร่วมมือ ร่วมใจ พฒันาองคก์ร 

ใหห้น่วยของตนมีการบริหารจดัการท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 

เพ่ือใหก้องทพัเรือมีการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 

การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ  



นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

ช้ีแจงปัญหา อุปสรรค ขอ้ขดัขอ้ง 

ในปีงบประมาณ 2558 

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


ตอบขอ้ซกัถาม 

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



