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กรอบการประเมินองค์ การด้ วยตนเอง
ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด
เพือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ เทียบเท่ ามาตรฐานสากล

เครื องมือตรวจสุขภาพและปรั บปรุ งองค์ การ
2

1. Systematic
ความเป็ นระบบของกระบวนการต่ างๆ ของส่ วนราชการทีทําให้ ส่วนราชการ
สามารถดําเนินการไปได้ อย่ างชัดเจน และสอดคล้ องกันทัวทั9งองค์ การ

2. Sustainable
การแสดงถึงความมุ่งมัน มุ่งเน้ นในการนํากระบวนการทีกําหนดไว้ อย่ างเป็ นระบบ
สู่ การปฏิบัติอย่ างสมําเสมอและทัวถึง เพือความยังยืนของส่ วนราชการ

3. Measurable
การกําหนดตัวชี9วดั เพือใช้ ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการ
ของส่ วนราชการ รวมทั9งใช้ ในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) เพือการ
ปรับปรุ งและพัฒนาส่ วนราชการอย่ างต่ อเนืองและยังยืน
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เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2558

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

6

ความแตกต่ างระหว่ างเกณฑ์ Certified FL ปี พ.ศ. 2555 และ เวอร์ ชัน 2.0
เกณฑ์ Cer. FL ปี 55

เกณฑ์ Cer. FL v2.0

250 คะแนน

275 คะแนน

1

เกณฑ์การให้คะแนน
เทียบจากเกณฑ์รางว ัล
PMQA 1,000 คะแนน

2

แนวทางการ

ADLI/R

ประเมิน

ADLI

โครงสร้างคําถาม
(จํานวนรห ัส)

44 รห ัส

(เน้น early result)

3

4

แนวคิดดําเนินการ
(Concept)

31 รห ัส

1) Systematic

3 Concept เดิม

2) Sustainable
3) Measurable

เน้น Change Management
+ Innovation
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ตัวอย่างการเปรี ยบเทียบเกณฑ์
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2558
1.1 ก (1) วิสัยทัศนและค3านิยม
• ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไร
ในการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม
• ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไร
ในการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมสูการ
ปฏิบัติโดยผานระบบการนําองคการไปยัง
บุคลากรในสวนราชการ สวนราชการหรือ
องคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ หรือ
สงมอบงานตอกันที่สําคัญ ผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย
• การปฏิบัติตนของผู=บริหารของส3วนราชการ
ได=แสดงให=เห็นถึงความมุ3งมั่นต3อค3านิยม
ของส3วนราชการอย3างไร

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
LD 1 ผู=บริหารของส3วนราชการ

ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศนและ
ค3านิยม โดยมุ3งเน=นผู=รับบริการ
และผู=มีส3วนได=ส3วนเสีย และ
ดําเนินการถ3ายทอดวิสัยทัศนและ
ค3านิยมสู3การปฏิบัติโดยผ3านระบบ
การนําองคการไปยังบุคลากรใน
ส3วนราชการ ส3วนราชการหรือ
องคการที่เกี่ยวข=องกันในการ
ให=บริการ หรือส3งมอบงานต3อกันที่
สําคัญ และผู=รับบริการและผู=มี
8
ส3วนได=ส3วนเสีย

ค่านิยมหล ักของเกณฑ์ PMQA : 11 Core Values
1

การนํ าองค์การ
ั ทัศน์
อย่างมีวส
ิ ย
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2

ความรับผิดชอบ
ต่อสงั คม
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3

การให ้ความสําคัญ
กับบุคลากรและเครือข่าย
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8

ความเป็ นเลิศทีมุง่ เน ้น
ผู ้รับบริการ ผู ้มีสว่ นได ้
ี และประชาชน
สว่ นเสย

การมุง่ เน ้นอนาคต
ความสามารถ
ในการปรับตัว

การเรียนรู ้ของ
องค์การและแต่ละบุคคล

การจัดการเพือ
นวัตกรรม
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การจัดการโดยใช ้
ข ้อมูลจริง

10 การมุง่ เน ้นทีผลลัพธ์
และการสร ้างคุณค่า
11

มุมมองเชงิ ระบบ

ั ัศน์ มีความร ับผิดชอบต่อสงคม
ั
“มุง
่ เน้นให้การนําองค์การเป็นไปอย่างมีวส
ิ ยท
ให้
ความสําค ัญก ับบุคลากรและเครือข่าย ทํางานโดยมุง
่ เน้นประชาชนผูร้ ับบริการและผูม
้ ี
่ นได้สว
่ นเสย
ี มีความสามารถในการปร ับต ัวต่อการเปลีย
่ เสริมให้
สว
` นแปลงต่างๆ สง
ิ ใจโดย
เกิดการเรียนรูร้ ะด ับบุคคลและองค์การ มีความคิดริเริม
` เกิดนว ัตกรรม ต ัดสน
ั อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง ทํางานโดยมุง
อาศยข้
่ เน้นผลล ัพธ์เป็นสําค ัญ และมี
ื` มโยงก ัน”
มุมมองอย่างเป็นระบบเชอ

Criteria for Performance Excellence Framework

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

11

Approach
Deployment
Learning
Integration

วิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก
กําหนดเป้ าหมาย ตัวชี9วดั กําหนดแผนวิธีการทีชัดเจน
กําหนดแผนประเมิน แผนป้ องกัน
กําหนดวิธีการปฏิบัติ ตัวชี9วดั (Lead)
วิเคราะห์ ความเสี ยงจัดสรรทรัพยากรและบุคคล
ปฏิบัตติ ามแผน คลอบคลุมสู่ ทุกหน่ วยงานทีเกียวข้ อง
ติดตามประเมินผล สรุ ปผลลัพธ์
สรุ ปบทเรียน แลกเปลียนเรียนรู้ สร้ างนวัตกรรม
นําไปปรับปรุ งแบบก้ าวกระโดด บทเรียนต่ อกระบวนการอืน
ความสอดคล้ อง

ตัวชี9วดั เป้ า แผนปฏิบตั ิ วิธีวดั การปรับปรุ ง
ผลของกระบวนการทีผลักดันสู่ เป้ าหมายขององค์ กร
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ํ ค ัญขององค์การ
ล ักษณะสา
1.ลักษณะองค์การ
ก.สภาพแวดล ้อม
ของสว่ นราชการ
(1) พันธกิจหรือหน ้าที
ตามกฎหมาย (เพิม :
ความสําคัญเชิง
เปรียบเทียบ)
ั ทัศน์ ค่านิยม
(2) วิสย
(เพิม: สมรรถนะหลัก
ของส่วนราชการ)
(3) ลักษณะโดยรวมของ
บุคลากร

2. สภาวการณ์ขององค์การ
ก. สภาพแวดล ้อม
ด ้านการแข่งขัน

ข. บริบทเชงิ
ยุทธศาสตร์

(9) สภาพแวดล ้อมด ้านการ
แข่งขันการแข่งขันทัง@
ภายในและภายนอก
ประเทศ

(12) ความท ้าทายเชิง
กลยุทธ์และความ
ได ้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ของส่วนราชการใน
ด ้านพันธกิจ ด ้านการ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร ด ้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และด ้านบุคลากร

ั พันธ์
ข. ความสม
ระดับองค์การ
(6) โครงสร ้างองค์กร
(7) ผู ้รับบริการและผู ้มี
ส่วนได ้ส่วนเสียและ
ระดับกลุม
่ เป้ าหมาย
(8) ส่วนราชการหรือองค์กร
ทีเกียวข ้องกันในการ
ให ้บริการหรือส่งมอบ
งานต่อกัน

(10) การเปลียนแปลงด ้าน
การแข่งขัน (ถ ้ามี)
(11) แหล่งข ้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ
(13) องค์ประกอบสําคัญ
ของระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการรวมทัง@
กระบวนการ
ประเมินและการ
ปรับปรุงโครงการ
และกระบวนการที
สําคัญของ
ส่วนราชการ

(4) สินทรัพย์ : อาคาร
สถานที เทคโนโลยี
อุปกรณ์และสิง
อํานวยความสะดวก
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ
และข ้อบังคับที
สําคัญ
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P1. ลักษณะองค์ กร
(1) พันธกิจ หรือ หน้ าทีตามกฎหมายคืออะไรบ้ าง
ความสํ าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ าทีต่ อความสํ าเร็จของส่ วนราชการคืออะไร
กลไก วิธีการทีส่ วนราชการช้ ในการส่ งมอบบริการ คืออะไร
หน้ าทีตามกฎหมาย

พันธกิจ

งานบริการ
(ผลิตภัณฑ์ )

การส่ งมอบ

ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ าทีต่ อความสําเร็จของ ส่ วนราชการ
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(2) เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่ านิยม ขององค์ กรทีได้ ประกาศไว้ คอื อะไร
สมรรถนะหลักของส่ วนราชการคืออะไรมีความเกียวข้ องอย่ างไรกับพันธกิจ
ประเด็น

รายละเอียด

วิสัยทัศน์ (vision)
เป้ าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์
ค่ านิยม(Core Value)
สมรรถนะหลักของส่ วนราชการ
17

ั ัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ว ัฒนธรรม และสมรรถนะ พก.
วิสยท

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็ นอย่ างไร
มีการจําแนกบุคลากรออกเป็ นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ าง
อะไรคือข้ อกําหนดพืน9 ฐานด้ านการศึกษาสํ าหรับกลุ่มและประเภทต่ างๆ
อะไรคือองค์ ประกอบทีสํ าคัญ ทีทําให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการทํางาน เพือ
บรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์ ของส่ วนราชการ
อะไรคือข้ อกําหนดด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัยทีเป็ นเรืองเฉพาะขององค์ กร
20

(4) สิ นทรัพย์ (Assets)
ส่ วนราชการมีอาคารสถานที เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ทีสํ าคัญอะไรบ้ าง
เทคโนโลยี
อุปกรณ์
อ า ค า ร ส ถ า น ที (ส ถ า น ที
ให้ บริการ/สถานทีทํางาน)
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(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ (Regulatory Requirement)
ส่ วนราชการดําเนินการภายใต้ สภาพแวดล้ อมด้ านกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ทีสํ าคัญ อะไร
บริ ก าร กฎหมาย กฎ ระเบียบ เ นื9 อ ห า ส า ร ะ สํ า คั ญ ข อ ง ส่ วนราชการที เป็ นผู้
ทีให้ ข้ อบังคับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รักษาการตามกฎหมาย
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(6) โครงสร้ างองค์ กร (Organizational Structure)
โครงสร้ างและระบบการกํากับดูแล (GOVERNANCE System) ของส่ วน
ราชการมีลกั ษณะอย่ างไร
ระบบการรายงานระหว่ าง คณะกรรมการกํากับดูแลองค์ กร ผู้นําระดับสู ง
และส่ วนราชการทีกํากับมีลกั ษณะเช่ นใด

แนบผังโครงสร=างองคกร และแสดงหน3วยกํากับดูแล
ทั้งจากองคกรภายนอกและภายใน
23

(7) กลุ่มผู้รับบริการ(ลูกค้ า)และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย (Customers and
Stakeholders)

• กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักขององค์ กรมีอะไรบ้ าง (*)
• กลุ่มดังกล่ าวมีความต้ องการและความคาดหวังทีสํ าคัญต่ อผลผลิต บริการ การปฺฎิบัติ
งานของส่ วนราชการอย่ างไร
• ความต้องการและความคาดหวังแต่ละกลุ่มต่างกันอย่างไร
บริการที่ให=

กลุ3มผู=รับบริการ

ความต=องการ/ความคาดหวัง

กลุ3มผู=มีส3วนได=ส3วนเสีย

ความต=องการ/ความคาดหวัง

1
2

บริการที่ให
1
2
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(8) องค์ กรทีเกียวข้ อง
•ส่ วนราชการหรือองค์ การทีเกียวข้ องกันในการให้ บริการหรือส่ งมอบงานต่ อกันที
สําคัญมีหน่ วยงานใด มีบทบาทในระบบงานในการปฏิบัตงิ านร่ วมกัน และยกระดับ
ความสามารถในการแข่ งขันของประเทศอย่ างไร
•หน่ วยงานทีเกียวข้ องมีบทบาทอะไรในการสร้ างนวัตกรรมให้ ส่วนราชการ(*)
• กลไกทีสํ าคัญในการสื อสารและข้ อกําหนดทีสํ าคัญในการปฏิบัติงานร่ วมกันมี
อะไรบ้ าง
บริการ ส3วนราชการ/ บทบาทหน=าที่ใน ข=อกําหนดที่สําคัญ กลไกการ
ที่ให= องคกรที่เกี่ยวข=อง การปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน สื่อสารระหว3าง
ร3วมกัน
ร3วมกัน
กัน
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P2. สภาวการณ์ ขององค์ กร

(9) สภาพแวดล้ อมด้ านการแข่ งขัน
– สภาพการแข่ งขันทั9งภายในและภายนอกประเทศของส่ วนราชการเป็ นเช่ นใด (*)
-ประเภทการแข่ งขัน และจํานวนคู่แข่ งขันในแต่ ละประเภทเป็ นเช่ นใด
- ประเด็นการแข่ งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่ าวเมือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ งเป็ นอย่ างไร
EX 1 ; การแข3งขัน (คู3เทียบ) เพื่อเปkนองคกรที่เปkนเลิศ
EX 2 ; การแข3งขัน (คู3แข3ง) เพื่อความอยู3รอดของกิจการ
26

(10) การเปลียนแปลงด้ านการแข่ งขัน
การเปลียนแปลงทีสํ าคัญ (ถ้ ามี) ซึงมีผลต่ อสถานะแข่ งขันขององค์ กร
รวมถึงการเปลียนแปลงทีสร้ างโอกาสสํ าหรับการสร้ างนวัตกรรมและความ
ร่ วมมือคืออะไร (*)
ปัจจัยแต่ ละด้ าน
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
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(11) แหล่ งข้ อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
• แหล่ งข้ อมูลสํ าคัญสํ าหรับข้ อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่ งขันมีอะไรบ้ าง
• แหล่ งข้ อมูลสํ าคัญทีมีอยู่สําหรั บข้ อมูลเชิ งเปรี ยบเทียบจากหน่ วยงานอืนมี
อะไรบ้ าง
• ข้ อจํากัดอะไร (ถ้ ามี) ในการได้ มาซึงข้ อมูลเหล่ านี9
ประเภทการแข3งขัน

คู3แข3ง

1. การแข3งขัน
ภายในประเทศ

1.
2.
3.

2.การแข3งขัน
ภายนอกประเทศ

1.
2.
3.

แหล3งข=อมูลเชิงเปรียบเทียบ/
ข=อมูลเชิงแข3งขัน

ข=อจํากัดในการได=มา
ซึ่งข=อมูล
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(12) ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้ เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ คืออะไร

ความท้ าทายเชิง
ยุทธศาสตร์

สิ งทีท้ าทาย

ความได้ เปรียบ

1.ด=านพันธกิจ
2.ด=านปฏิบัติการ
3. ด=านทรัพยากรบุคคล
4ด=านความรับผิดชอบ
ต3อสังคม
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(13) อะไรคือองค์ ประกอบสํ าคัญของระบบการปรับปรุงการดําเนินการ
รวมทั9งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการ
กระบวนการทีสํ าคัญของส่ วนราชการมีอะไรบ้ าง
ประเด็น

รายละเอียด

การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทํางาน
กระบวนการทีสํ าคัญ
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