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เพือ่ยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให้เทยีบเท่ามาตรฐานสากล 

เคร่ืองมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์การ 

กรอบการประเมินองค์การด้วยตนเอง 

ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 7 หมวด   
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1. Systematic  
ความเป็นระบบของกระบวนการต่างๆ ของส่วนราชการทีท่ าให้ส่วนราชการ
สามารถด าเนินการไปได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกนัทัว่ทั้งองค์การ  

2. Sustainable 
การแสดงถึงความมุ่งม่ัน มุ่งเน้นในการน ากระบวนการทีก่ าหนดไว้อย่างเป็นระบบ
สู่การปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอและทัว่ถึง เพือ่ความยัง่ยนืของส่วนราชการ  

3. Measurable 
การก าหนดตัวช้ีวดัเพือ่ใช้ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการ รวมทั้งใช้ในการศึกษาเทยีบเคยีง (Benchmark) เพือ่การ
ปรับปรุงและพฒันาส่วนราชการอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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650 

รางวลั 
PMQA 

ระดบัดเีลศิ 

PMQC 

400 

300 

275 

250 

รางวลั 
PMQA 
ระดบั
ดเีดน่ 

รางวลั 
PMQA 

รายหมวด Certified FL 
Version 2.0 

A D L I 
Certified FL 
Version 1.0 

A D R 
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 
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 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2  



ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์ Certified FL ปี พ.ศ. 2555 และ เวอร์ช่ัน 2.0 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
เทยีบจากเกณฑร์างวลั 

PMQA 1,000 คะแนน 

แนวทางการ
ประเมนิ 

โครงสรา้งค าถาม  
(จ านวนรหสั) 

แนวคดิด าเนนิการ 

(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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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 
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 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2  

1.1 ก (1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร

ในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร

ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์การไปยัง
บุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือ
ส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย  

• การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการ
ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
ของส่วนราชการอย่างไร  

 

LD 1 ผู้บริหารของส่วนราชการ
ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบ
การน าองค์การไปยังบุคลากรใน
ส่วนราชการ ส่วนราชการหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องกันในการ
ให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่
ส าคัญ และผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

ตวัอยา่งการเปรียบเทียบเกณฑ ์



คา่นยิมหลกัของเกณฑ ์PMQA : 11 Core Values  

การน าองคก์าร 
อยา่งมวีสิยัทศัน ์

   

                ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ 

ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี และประชาชน 

การมุง่เนน้อนาคต 

การจัดการโดยใช ้
ขอ้มลูจรงิ 

มมุมองเชงิระบบ 

ความรับผดิชอบ 
       ตอ่สงัคม 

การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธ ์

และการสรา้งคณุคา่ 

การจัดการเพือ่ 
นวตักรรม 

ความสามารถ 
ในการปรับตวั 

การใหค้วามส าคญั 

กบับคุลากรและเครอืขา่ย 

การเรยีนรูข้อง 

องคก์ารและแตล่ะบคุคล 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 4 

3 

“มุง่เนน้ใหก้ารน าองคก์ารเป็นไปอยา่งมวีสิยัทศัน ์มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม ให้
ความส าคญักบับคุลากรและเครอืขา่ย ท างานโดยมุง่เนน้ประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี มคีวามสามารถในการปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงตา่งๆ สง่เสรมิให้
เกดิการเรยีนรูร้ะดบับคุคลและองคก์าร มคีวามคดิรเิร ิม่เกดินวตักรรม ตดัสนิใจโดย
อาศยัขอ้มลูสารสนเทศอยา่งแทจ้รงิ ท างานโดยมุง่เนน้ผลลพัธเ์ป็นส าคญั และมี
มมุมองอยา่งเป็นระบบเชือ่มโยงกนั” 



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 

ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวดัก าหนดแผนวธีิการที่ชัดเจน 

ก าหนดแผนประเมนิ แผนป้องกนั 

ก าหนดวธีิการปฏิบัต ิตัวช้ีวดั (Lead) 
วเิคราะห์ความเส่ียงจัดสรรทรัพยากรและบุคคล 

ปฏิบัตติามแผน คลอบคลุมสู่ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ตดิตามประเมนิผล สรุปผลลพัธ์ 
สรุปบทเรียน แลกเปลีย่นเรียนรู้ สร้างนวตักรรม 

น าไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด บทเรียนต่อกระบวนการอืน่ 

ความสอดคล้อง 
ตัวช้ีวดั เป้า แผนปฏิบตัิ วธีิวดั การปรับปรุง 
ผลของกระบวนการทีผ่ลกัดนัสู่เป้าหมายขององค์กร 



13 



14 



ข. บรบิทเชงิ
ยทุธศาสตร ์

 

 (1) พันธกจิหรอืหนา้ที ่
      ตามกฎหมาย (เพิม่ :  
      ความส าคัญเชงิ 
      เปรยีบเทยีบ) 

 (2)  วสิยัทัศน ์คา่นยิม                                                
      (เพิม่: สมรรถนะหลัก 
      ของสว่นราชการ) 

 (3) ลักษณะโดยรวมของ 
      บคุลากร  

 (4) สนิทรัพย ์: อาคาร  
      สถานที ่เทคโนโลย ี 
      อปุกรณ์และสิง่ 
      อ านวยความสะดวก 

 (5) กฎหมาย กฎระเบยีบ 
      และขอ้บังคับที ่
      ส าคัญ 

 (6) โครงสรา้งองคก์ร 

 (7) ผูรั้บบรกิารและผูม้ ี
      สว่นไดส้ว่นเสยีและ 
      ระดับกลุม่เป้าหมาย 

 (8) สว่นราชการหรอืองคก์ร 
      ทีเ่กีย่วขอ้งกันในการ 
      ใหบ้รกิารหรอืสง่มอบ 
      งานตอ่กัน  

 

 
 

 (9)  สภาพแวดลอ้มดา้นการ 
       แขง่ขนัการแขง่ขนัทัง้ 
       ภายในและภายนอก 
       ประเทศ 

 (10) การเปลีย่นแปลงดา้น 
        การแขง่ขนั (ถา้ม)ี 

 (11) แหลง่ขอ้มลูเชงิ 
        เปรยีบเทยีบ 

(12) ความทา้ทายเชงิ 

       กลยทุธแ์ละความ 

       ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์
       ของสว่นราชการใน 
       ดา้นพันธกจิ ดา้นการ 
       ปฏบิัตกิาร ดา้นความ 
       รับผดิชอบตอ่สงัคม 
        และดา้นบคุลากร 

ค. ระบบการ
ปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ 

 (13) องคป์ระกอบส าคัญ 
        ของระบบการ 
        ปรับปรงุผลการ 
       ด าเนนิการรวมทัง้ 
        กระบวนการ 
        ประเมนิและการ  
        ปรับปรงุโครงการ  
       และกระบวนการที ่
       ส าคัญของ 
       สว่นราชการ   

 ลกัษณะส าคญัขององคก์าร 

1.ลกัษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององคก์าร 

ก. สภาพแวดลอ้ม
ดา้นการแขง่ขัน 

 

ก.สภาพแวดลอ้ม
ของสว่นราชการ  

 

ข. ความสมัพันธ์
ระดับองคก์าร 
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P1. ลกัษณะองค์กร 

 
 

16 

(1) พนัธกจิ หรือ หน้าที่ตามกฎหมายคอือะไรบ้าง 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพนัธกจิหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
กลไก วธีิการทีส่่วนราชการช้ในการส่งมอบบริการ คอือะไร 

หน้าทีต่ามกฎหมาย 
 

พนัธกจิ 
 

งานบริการ 
(ผลติภัณฑ์) 

การส่งมอบ 

ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบของพันธกจิหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของ ส่วนราชการ 



(2) เป้าประสงค์ วสัิยทศัน์ ค่านิยม ขององค์กรทีไ่ด้ประกาศไว้คอือะไร   
สมรรถนะหลกัของส่วนราชการคอือะไรมีความเกีย่วข้องอย่างไรกบัพนัธกจิ 
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วสัิยทัศน์ (vision) 
 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 
 

ค่านิยม(Core Value) 
 

สมรรถนะหลกัของส่วนราชการ 
 

               ประเดน็    รายละเอยีด 





วสิยัทศัน ์เป้าประสงค ์คา่นยิม วฒันธรรม และสมรรถนะ พก. 



(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)   

20 

มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 

อะไรคอืข้อก าหนดพืน้ฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ   

อะไรคอืองค์ประกอบทีส่ าคญั ทีท่ าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน เพือ่
บรรลุพนัธกจิและวสัิยทศัน์ของส่วนราชการ 

อะไรคอืข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่ป็นเร่ืองเฉพาะขององค์กร 

ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร 



(4) สินทรัพย์ (Assets) 
ส่วนราชการมีอาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ ที่ส าคญัอะไรบ้าง 

เทคโนโลย ี

อุปกรณ์ 

อาค า ร สถ านที่  (ส ถ า นที่
ให้บริการ/สถานที่ท างาน) 
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(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั (Regulatory  Requirement)   
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บริการ
ทีใ่ห้ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

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

ส่วนราชการที่ เ ป็นผู้
รักษาการตามกฎหมาย 

ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
ที่ส าคญั อะไร 



โครงสร้างและระบบการก ากบัดูแล (GOVERNANCE  System) ของส่วน
ราชการมีลกัษณะอย่างไร 

 ระบบการรายงานระหว่าง คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง 
และส่วนราชการที่ก ากบัมีลกัษณะเช่นใด  
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แนบผังโครงสร้างองค์กร และแสดงหน่วยก ากับดูแล 

ทั้งจากองค์กรภายนอกและภายใน 
 

(6) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  



• กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหลกัขององค์กรมีอะไรบ้าง (*) 

• กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลติ บริการ การปฺฎบิัติ
งานของส่วนราชการอย่างไร  

•  ความตอ้งการและความคาดหวงัแต่ละกลุ่มต่างกนัอยา่งไร 

24 

(7) กลุ่มผู้รับบริการ(ลูกค้า)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and 

Stakeholders) 

บริการที่ให้ กลุ่มผู้รับบริการ 
 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1 

2 

บริการที่ให ้ 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1 

2 
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(8) องค์กรที่เกีย่วข้อง 

บริการ
ที่ให้ 

ส่วนราชการ/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

กลไกการ
สื่อสารระหว่าง
กัน 
 

•ส่วนราชการหรือองค์การที่เกีย่วข้องกนัในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกนัที่
ส าคัญมีหน่วยงานใด มีบทบาทในระบบงานในการปฏิบัติงานร่วมกนั และยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไร 
•หน่วยงานที่เกีย่วข้องมีบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้ส่วนราชการ(*) 
• กลไกที่ส าคัญในการส่ือสารและข้อก าหนดทีส่ าคญัในการปฏิบัติงานร่วมกนัมี
อะไรบ้าง 



      

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

 

P2. สภาวการณ์ขององค์กร 
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– สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (*) 
-ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
- ประเด็นการแข่งขันคอือะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือ
เปรียบเทยีบกบัคู่แข่งเป็นอย่างไร 

EX 2 ; การแข่งขัน (คู่แข่ง) เพื่อความอยู่รอดของกิจการ 

EX 1 ; การแข่งขัน (คู่เทียบ) เพื่อเป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศ 



การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั (ถ้ามี) ซ่ึงมีผลต่อสถานะแข่งขันขององค์กร 
รวมถึงการเปลีย่นแปลงทีส่ร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวตักรรมและความ
ร่วมมือคอือะไร (*) 
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(10)  การเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขัน 

ปัจจัยแต่ละด้าน 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 



• แหล่งข้อมูลส าคญัส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง 

• แหล่งข้อมูลส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นมี
อะไรบ้าง 

• ข้อจ ากดัอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซ่ึงข้อมูลเหล่านี ้
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data)  

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/
ข้อมูลเชิงแข่งขัน 

 ข้อจ ากัดในการได้มา
ซึ่งข้อมูล 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

1. 
2. 
3. 

2.การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

1. 
2. 
3. 



 (12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ คอือะไร 
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ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

ส่ิงที่ท้าทาย 
 

ความได้เปรียบ 

1.ด้านพันธกิจ 

2.ด้านปฏิบัติการ 

3. ด้านทรัพยากรบุคคล 

4ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
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    (13) อะไรคอืองค์ประกอบส าคญัของระบบการปรับปรุงการด าเนินการ 
รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการ 

           กระบวนการทีส่ าคญัของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

ประเด็น รายละเอียด 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

กระบวนการทีส่ าคญั 


