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เพื�อยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้เทยีบเท่ามาตรฐานสากล

เครื�องมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์การ

กรอบการประเมนิองค์การด้วยตนเอง

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 7 หมวด  
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1. Systematic 
ความเป็นระบบของกระบวนการต่างๆ ของส่วนราชการที�ทาํให้ส่วนราชการ
สามารถดาํเนินการไปได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกนัทั�วทั9งองค์การ 

2. Sustainable
การแสดงถึงความมุ่งมั�น มุ่งเน้นในการนํากระบวนการที�กาํหนดไว้อย่างเป็นระบบ
สู่การปฏิบัติอย่างสมํ�าเสมอและทั�วถึง เพื�อความยั�งยนืของส่วนราชการ 

3. Measurable
การกาํหนดตัวชี9วดัเพื�อใช้ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินการ
ของส่วนราชการ รวมทั9งใช้ในการศึกษาเทยีบเคยีง (Benchmark) เพื�อการ
ปรับปรุงและพฒันาส่วนราชการอย่างต่อเนื�องและยั�งยนื
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 เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 



ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ Certified FL ปี พ.ศ. 2555 และ เวอร์ชั�น 2.0

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
เทยีบจากเกณฑร์างวลั 

PMQA 1,000 คะแนน

แนวทางการ
ประเมนิ

โครงสรา้งคาํถาม 
(จํานวนรหสั)

แนวคดิดาํเนนิการ
(Concept)

1

2

3

4

250 คะแนน

เกณฑ ์Cer. FL ปี 55

ADLI

44 รหสั

1) Systematic
2) Sustainable 
3) Measurable

275 คะแนน

เกณฑ ์Cer. FL v2.0

ADLI/R
(เนน้ early result)

31 รหสั

3 Concept เดมิ 
เนน้ Change  Management 

+  Innovation
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เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 เกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 

1.1 ก (1) วิสัยทัศน�และค3านิยม
• ผู�บริหารของส�วนราชการดําเนินการอย�างไร

ในการกําหนดวิสัยทัศน�และค�านิยม
• ผู�บริหารของส�วนราชการดําเนินการอย�างไร

ในการถ�ายทอดวิสัยทัศน�และค�านิยมสู�การ
ปฏิบัติโดยผ�านระบบการนําองค�การไปยัง
บุคลากรในส�วนราชการ ส�วนราชการหรือ
องค�การที่เก่ียวข�องกันในการให�บริการ หรือ
ส�งมอบงานต�อกันที่สําคัญ ผู�รับบริการและผู�
มีส�วนได�ส�วนเสีย 

• การปฏิบัติตนของผู=บริหารของส3วนราชการ
ได=แสดงให=เห็นถึงความมุ3งมั่นต3อค3านิยม
ของส3วนราชการอย3างไร 

LD 1 ผู=บริหารของส3วนราชการ
ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน�และ
ค3านิยม โดยมุ3งเน=นผู=รับบริการ
และผู=มีส3วนได=ส3วนเสีย และ
ดําเนินการถ3ายทอดวิสัยทัศน�และ
ค3านิยมสู3การปฏิบัติโดยผ3านระบบ
การนําองค�การไปยังบุคลากรใน
ส3วนราชการ ส3วนราชการหรือ
องค�การที่เก่ียวข=องกันในการ
ให=บริการ หรือส3งมอบงานต3อกันที่
สําคัญ และผู=รับบริการและผู=มี
ส3วนได=ส3วนเสีย 

ตวัอยา่งการเปรียบเทียบเกณฑ์



คา่นยิมหลกัของเกณฑ์ PMQA : 11 Core Values 

การนําองคก์าร
อยา่งมวีสิยัทศัน์

  

                

สว่นเสยี และประชาชน

  

                ความเป็นเลศิที�มุง่เนน้
ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี และประชาชน

การมุง่เนน้อนาคต

การจัดการโดยใช ้
ขอ้มลูจรงิ

มมุมองเชงิระบบ

ความรับผดิชอบ
ตอ่สงัคม

การมุง่เนน้ที�ผลลัพธ์
และการสรา้งคณุคา่

การจัดการเพื�อ
นวัตกรรม

ความสามารถ
ในการปรับตวั

การใหค้วามสําคญั
กบับคุลากรและเครอืขา่ย

การเรยีนรูข้อง
องคก์ารและแตล่ะบคุคล
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“มุง่เนน้ใหก้ารนําองคก์ารเป็นไปอยา่งมวีสิยัทศัน ์มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ให้
ความสําคญักบับคุลากรและเครอืขา่ย ทาํงานโดยมุง่เนน้ประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี มคีวามสามารถในการปรบัตวัตอ่การเปลีย̀นแปลงตา่งๆ สง่เสรมิให้
เกดิการเรยีนรูร้ะดบับคุคลและองคก์าร มคีวามคดิรเิร ิม̀เกดินวตักรรม ตดัสนิใจโดย
อาศยัขอ้มลูสารสนเทศอยา่งแทจ้รงิ ทาํงานโดยมุง่เนน้ผลลพัธเ์ป็นสําคญั และมี
มมุมองอยา่งเป็นระบบเชือ̀มโยงกนั”

Criteria for Performance Excellence Framework
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BE  Framework

TQM
Total Quality Management

TQA
Thailand Quality Award

PMQA
Public Sector Management 
Quality Award 

HA
Hospital  Accredit

ฯลฯ
SQA 

Singapore Quality Award
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Approach Deployment

Learning Integration
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Approach

Deployment

Learning

Integration

วเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก

กาํหนดเป้าหมาย ตวัชี9วดักาํหนดแผนวธีิการที�ชัดเจน

กาํหนดแผนประเมิน แผนป้องกนั

กาํหนดวธีิการปฏิบัต ิตวัชี9วดั (Lead)

วเิคราะห์ความเสี�ยงจัดสรรทรัพยากรและบุคคล

ปฏิบัตติามแผน คลอบคลุมสู่ทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

ตดิตามประเมินผล สรุปผลลพัธ์
สรุปบทเรียน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ สร้างนวตักรรม

นําไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด บทเรียนต่อกระบวนการอื�น

ความสอดคล้อง
ตวัชี9วดั เป้า แผนปฏิบตั ิวธีิวดั การปรับปรุง
ผลของกระบวนการที�ผลกัดนัสู่เป้าหมายขององค์กร
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ข. บรบิทเชงิ
ยทุธศาสตร์

 (1) พันธกจิหรอืหนา้ที�
      ตามกฎหมาย (เพิ�ม : 
      ความสําคัญเชงิ
      เปรยีบเทยีบ)

 (2)  วสิยัทัศน์ คา่นยิม                                               
      (เพิ�ม: สมรรถนะหลัก
      ของสว่นราชการ)

 (3) ลักษณะโดยรวมของ
      บคุลากร

 (4) สนิทรัพย์ : อาคาร
      สถานที� เทคโนโลยี
      อปุกรณ์และสิ�ง
      อํานวยความสะดวก

 (5) กฎหมาย กฎระเบยีบ
      และขอ้บงัคับที�
      สําคัญ

 (1) พันธกจิหรอืหนา้ที�
      ตามกฎหมาย (เพิ�ม : 
      ความสําคัญเชงิ
      เปรยีบเทยีบ)

 (2)  วสิยัทัศน์ คา่นยิม                                               
      (เพิ�ม: สมรรถนะหลัก
      ของสว่นราชการ)

 (3) ลักษณะโดยรวมของ
      บคุลากร

 (4) สนิทรัพย์ : อาคาร
      สถานที� เทคโนโลยี
      อปุกรณ์และสิ�ง
      อํานวยความสะดวก

 (5) กฎหมาย กฎระเบยีบ
      และขอ้บงัคับที�
      สําคัญ

 (6) โครงสรา้งองคก์ร

 (7) ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
      สว่นไดส้ว่นเสยีและ
      ระดับกลุม่เป้าหมาย

 (8) สว่นราชการหรอืองคก์ร
      ที�เกี�ยวขอ้งกนัในการ
      ใหบ้รกิารหรอืสง่มอบ
      งานตอ่กนั

 (6) โครงสรา้งองคก์ร

 (7) ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
      สว่นไดส้ว่นเสยีและ
      ระดับกลุม่เป้าหมาย

 (8) สว่นราชการหรอืองคก์ร
      ที�เกี�ยวขอ้งกนัในการ
      ใหบ้รกิารหรอืสง่มอบ
      งานตอ่กนั

 (9)  สภาพแวดลอ้มดา้นการ
       แขง่ขนัการแขง่ขนัทั @ง
       ภายในและภายนอก
       ประเทศ

 (10) การเปลี�ยนแปลงดา้น
        การแขง่ขนั (ถา้ม)ี

 (11) แหลง่ขอ้มลูเชงิ
        เปรยีบเทยีบ

 (9)  สภาพแวดลอ้มดา้นการ
       แขง่ขนัการแขง่ขนัทั @ง
       ภายในและภายนอก
       ประเทศ

 (10) การเปลี�ยนแปลงดา้น
        การแขง่ขนั (ถา้ม)ี

 (11) แหลง่ขอ้มลูเชงิ
        เปรยีบเทยีบ

(12) ความทา้ทายเชงิ
       กลยทุธแ์ละความ
       ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์
       ของสว่นราชการใน
       ดา้นพันธกจิ ดา้นการ
       ปฏบิตักิาร ดา้นความ
       รับผดิชอบตอ่สงัคม
        และดา้นบคุลากร

(12) ความทา้ทายเชงิ
       กลยทุธแ์ละความ
       ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์
       ของสว่นราชการใน
       ดา้นพันธกจิ ดา้นการ
       ปฏบิตักิาร ดา้นความ
       รับผดิชอบตอ่สงัคม
        และดา้นบคุลากร

ค. ระบบการ
ปรับปรงุผลการ

ดําเนนิการ
 (13) องคป์ระกอบสําคัญ
        ของระบบการ
        ปรับปรงุผลการ
       ดําเนนิการรวมทั @ง
        กระบวนการ
        ประเมนิและการ 
        ปรับปรงุโครงการ 
       และกระบวนการที�
       สําคัญของ
       สว่นราชการ

 (13) องคป์ระกอบสําคัญ
        ของระบบการ
        ปรับปรงุผลการ
       ดําเนนิการรวมทั @ง
        กระบวนการ
        ประเมนิและการ 
        ปรับปรงุโครงการ 
       และกระบวนการที�
       สําคัญของ
       สว่นราชการ

 ลกัษณะสาํคญัขององคก์าร

1.ลกัษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององคก์าร

ก. สภาพแวดลอ้ม
ดา้นการแขง่ขนั

ก.สภาพแวดลอ้ม
ของสว่นราชการ 

ข. ความสมัพันธ์
ระดบัองคก์าร
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P1. ลกัษณะองค์กร

16

(1) พนัธกจิ หรือ หน้าที�ตามกฎหมายคอือะไรบ้าง

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพนัธกิจหรือหน้าที�ต่อความสําเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
กลไก วธีิการที�ส่วนราชการช้ในการส่งมอบบริการ คอือะไร

หน้าที�ตามกฎหมาย พนัธกจิ งานบริการ 
(ผลติภณัฑ์)

การส่งมอบ

ความสาํคัญเชิงเปรียบเทยีบของพนัธกจิหรือหน้าที�ต่อความสาํเร็จของ ส่วนราชการ



(2) เป้าประสงค์ วสัิยทศัน์ ค่านิยม ขององค์กรที�ได้ประกาศไว้คอือะไร  
สมรรถนะหลกัของส่วนราชการคอือะไรมีความเกี�ยวข้องอย่างไรกบัพนัธกจิ

17

วสัิยทัศน์ (vision)

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์

ค่านิยม(Core Value)

สมรรถนะหลกัของส่วนราชการ

               ประเดน็ รายละเอยีด



วสิยัทศัน ์เป้าประสงค ์คา่นยิม วฒันธรรม และสมรรถนะ พก.

(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 

20

มีการจําแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง

อะไรคอืข้อกาํหนดพื9นฐานด้านการศึกษาสําหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ  

อะไรคอืองค์ประกอบที�สําคญั ที�ทาํให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาํงาน เพื�อ
บรรลุพนัธกจิและวสัิยทศัน์ของส่วนราชการ

อะไรคอืข้อกาํหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที�เป็นเรื�องเฉพาะขององค์กร

ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร



(4) สินทรัพย์ (Assets)
ส่วนราชการมีอาคารสถานที� เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ ที�สําคญัอะไรบ้าง

เทคโนโลยี

อุปกรณ์

อ า ค า ร ส ถ า น ที�  (ส ถ า น ที�
ให้บริการ/สถานที�ทํางาน)

21

(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั (Regulatory  Requirement) 

22

บริการ
ที�ให้

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคบั

เ นื9 อ ห า  ส า ร ะ สํ า คั ญ ข อ ง 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั

ส่วนราชการที� เ ป็นผู้
รักษาการตามกฎหมาย

ส่วนราชการดาํเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั
ที�สําคญั อะไร



โครงสร้างและระบบการกํากับดูแล (GOVERNANCE  System) ของส่วน
ราชการมีลกัษณะอย่างไร

 ระบบการรายงานระหว่าง คณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูง 
และส่วนราชการที�กาํกบัมีลกัษณะเช่นใด 

23

แนบผังโครงสร=างองค�กร และแสดงหน3วยกํากับดูแล

ท้ังจากองค�กรภายนอกและภายใน

(6) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

• กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกัขององค์กรมีอะไรบ้าง (*)

• กลุ่มดงักล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที�สําคัญต่อผลผลติ บริการ การปฺฎิบัติ
งานของส่วนราชการอย่างไร 

•  ความตอ้งการและความคาดหวงัแต่ละกลุ่มต่างกนัอยา่งไร
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(7) กลุ่มผู้รับบริการ(ลูกค้า)และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (Customers and 

Stakeholders)

บริการที่ให= กลุ3มผู=รับบริการ ความต=องการ/ความคาดหวัง

1

2

บริการที่ให� กลุ3มผู=มีส3วนได=ส3วนเสีย ความต=องการ/ความคาดหวัง

1

2
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(8) องค์กรที�เกี�ยวข้อง

บริการ
ที่ให=

ส3วนราชการ/
องค�กรที่เก่ียวข=อง

บทบาทหน=าที่ใน
การปฏิบัติงาน

ร3วมกัน

ข=อกําหนดที่สําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร3วมกัน

กลไกการ
สื่อสารระหว3าง
กัน

•ส่วนราชการหรือองค์การที�เกี�ยวข้องกนัในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกนัที�
สาํคัญมีหน่วยงานใด มีบทบาทในระบบงานในการปฏิบัตงิานร่วมกนั และยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไร
•หน่วยงานที�เกี�ยวข้องมีบทบาทอะไรในการสร้างนวตักรรมให้ส่วนราชการ(*)
• กลไกที�สําคญัในการสื�อสารและข้อกาํหนดที�สําคญัในการปฏิบัติงานร่วมกนัมี
อะไรบ้าง

     

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

P2. สภาวการณ์ขององค์กร
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– สภาพการแข่งขันทั9งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (*)
-ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเดน็การแข่งขันคอือะไร และผลการดาํเนินการปัจจุบันในประเดน็ดงักล่าวเมื�อ
เปรียบเทยีบกบัคู่แข่งเป็นอย่างไร

EX 2 ; การแข3งขัน (คู3แข3ง) เพื่อความอยู3รอดของกิจการ

EX 1 ; การแข3งขัน (คู3เทียบ) เพื่อเปkนองค�กรท่ีเปkนเลิศ



การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั (ถ้ามี) ซึ�งมีผลต่อสถานะแข่งขันขององค์กร 
รวมถึงการเปลี�ยนแปลงที�สร้างโอกาสสําหรับการสร้างนวตักรรมและความ
ร่วมมือคอือะไร (*)
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(10)  การเปลี�ยนแปลงด้านการแข่งขัน

ปัจจัยแต่ละด้าน

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

• แหล่งข้อมูลสําคญัสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบและเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง

• แหล่งข้อมูลสําคัญที�มีอยู่สําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื�นมี
อะไรบ้าง

• ข้อจํากดัอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ�งข้อมูลเหล่านี9
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data) 

ประเภทการแข3งขัน คู3แข3ง  แหล3งข=อมูลเชิงเปรียบเทียบ/
ข=อมูลเชิงแข3งขัน

 ข=อจํากัดในการได=มา
ซ่ึงข=อมูล

1. การแข3งขัน
ภายในประเทศ

1.
2.
3.

2.การแข3งขัน
ภายนอกประเทศ

1.
2.
3.



(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ คอือะไร
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ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์

สิ�งที�ท้าทาย ความได้เปรียบ

1.ด=านพันธกิจ

2.ด=านปฏิบัติการ

3. ด=านทรัพยากรบุคคล

4ด=านความรับผิดชอบ
ต3อสังคม
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    (13) อะไรคอืองค์ประกอบสําคญัของระบบการปรับปรุงการดาํเนินการ 
รวมทั9งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการ

           กระบวนการที�สําคญัของส่วนราชการมีอะไรบ้าง

ประเด็น รายละเอียด

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน

กระบวนการที�สําคญั


