
เบญจมาภรณ์ ภญิโญพรพาณิชย์
และคณะ

19 เมษายน 2561



การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA)

คอื กรอบการประเมนิองคก์ารดว้ยตนเองตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั โดยมอง

ภาพองคร์วมท ัง้ 7 หมวด เพือ่ยกระดบัคุณภาพการบรหิารจดัการใหเ้ทยีบเท่ามาตรฐานสากล         

ซึง่ PMQA ถอืเป็น “เครือ่งมอืตรวจสขุภาพและปรบัปรงุองคก์าร”



MBNQA Framework – องคก์ารสมรรถนะสงูตามแบบ Malcolm Baldrige
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รางวลั ปีรเิริม่ เกณฑ์
ภาครัฐ

Winner

Canada Award 

Malcolm Baldrige National Quality Award 

Australian Business Excellence Awards 

European Foundation Quality Management 

Singapore Quality Award 

Japan Quality Award 

Thailand Quality Award 

1984

1987

1988

1991

1994

1995

2001

1995

2007

1994

1995

2001

2003

2005

2000

2007

2003

2000

2002

2006

-

รางวลัดา้นคณุภาพของนานาประเทศ
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แนวคดิการด าเนนิงาน (Concept)

ความเป็นระบบ
Systematic

ความเป็นระบบของกระบวนการตา่งๆ ทีจ่ะท า
ใหส้ว่นราชการสามารถด าเนนิการไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สอดคลอ้งท ัว่ท ัง้องคก์าร

ความยั่งยนื
Sustainable

การแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่น มุง่เนน้ในการ
น ากระบวนการทีก่ าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบไปสู่

การปฏบิตัอิยา่งสม า่เสมอ และท ัว่ถงึ เพือ่
น าไปสูค่วามยั่งยนื

การวดัผลได ้
Measurable

การก าหนดตวัชีว้ดัเพือ่ใชใ้นการควบคมุ 
ตดิตาม และประเมนิผล ผลการด าเนนิการ
ของสว่นราชการ รวมทัง้ใชใ้นการศกึษา
เทยีบเคยีง (Benchmark) เพือ่การปรับปรงุและ
พัฒนาสว่นราชการอยา่งตอ่เนือ่งและยั่งยนื
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แนวคดิการด าเนนิงาน (Concept)

การบรหิารการเปลีย่นแปลง
Change Management

การด าเนนิงานเพือ่ตอบสนองตอ่ปจัจยัจาก
สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ ตัง้แตก่ารหาเหตผุล
ของการเปลีย่นแปลง ผลกระทบทีเ่กดิขึน้หลัง
การเปลีย่นแปลง บทบาทหนา้ทีข่องผูเ้กีย่วขอ้ง
ในการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง

นวตักรรม
Innovation

การเปลีย่นแปลงทีม่คีวามส าคญัตอ่การ
ปรบัปรงุบรกิาร กระบวนการและการ
ปฏบิตักิาร รวมถงึสรา้งคณุคา่ใหมใ่หแ้ก่
ผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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1.การน าองคก์าร
อยา่งมวีสิยัทศัน์

4. ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้
ผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และประชาชน

5. การมุง่เนน้อนาคต

9. การจดัการ
โดยใชข้อ้มลูจรงิ

11. มมุมองเชงิระบบ

2. ความรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม

10. การมุง่เนน้ทีผ่ลลพัธ์

และการสรา้งคณุคา่

8. การจดัการนวตักรรม

6. ความสามารถในการ
ปรบัตวั

3. การใหค้วามส าคญั

กบับคุลากรและเครอืขา่ย

7. การเรยีนรูข้ององคก์าร

และบคุคล

PMQA : 11 Core Values



การเปลีย่นแปลงสูก่ารเป็นองคก์รช ัน้เลศิ

1. จากองคก์รทีน่ าดว้ยการสัง่การ เป็นการน าดว้ยวสิยัทศัน์

2. จากการมุง่เนน้เพยีงใหม้สีนิคา้/บรกิาร เป็นมุง่เนน้การตอบสนองผูร้บับรกิาร

3. จากการเพยีงตามมาตรฐาน เป็นเนน้การเรยีนรูท้ัง้บคุลากรและองคก์ร

4. จากการทีม่องผูร้ว่มงานเป็นคนอืน่ เป็นการมองเห็นคณุคา่ของผูร้ว่มงาน

5. จากเพยีงสง่งานทนัตามก าหนด เป็นเนน้การปรบัตวั ลดความสญูเปลา่

6. จากการเนน้ผลงานระยะสัน้ เป็นการมองผลลพัธร์ะยะยาว

7. จากการเพยีงท าตามคูม่อื เป็นการมุง่เนน้ใหเ้กดินวตักรรม

8. จากการบรหิารจัดการตามสญัชาตญาณ เป็นการบรหิารโดยใชข้อ้เท็จจรงิ

9. จากแคท่ าตามระเบยีบ กฎหมาย เป็นมุง่รบัผดิชอบตอ่สงัคม และชมุชน

10. จากการมุง่เนน้แคผ่ลผลติ หรอืก าไร เป็นการมุง่เนน้การสง่มอบคณุคา่

11. จากมมุมองแบบแยกหนา้ที ่เป็นการมองอยา่งเป็นระบบ



เกณฑก์ารประเมนิองคก์รช ัน้เลศิ
ลกัษณะส าคญัขององคก์าร

สภาพแวดลอ้ม, ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

3. การใหค้วามส าคญั

กบัผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

1.การน าองคก์าร

2.การวางแผน

เชงิยทุธศาสตร์

6. การมุง่เนน้ระบบ

การปฏบิตักิาร

5.การมุง่เนน้บคุลากร

7.ผลลพัธ์

การด าเนนิการ

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

1. OP 13 ค าถาม
2. เกณฑ ์PMQA 7 หมวด 89 ค าถาม
3. FL 37 ค าถาม



“ลกัษณะส าคญัขององคก์าร”



ลกัษณะองคก์าร


สภาวการณ์ขององคก์าร

“ ล ั ก ษ ณ ะ ส า ค ั ญ ข อ ง
องค์การ”  เ ป็นส่วนที่ไม่ม ี
คะแนน แต่มคีวามส าคญักบั
การด าเนนิการในทุกหมวด 
การก าหนดลกัษณะส าคญั
ขององคก์ารจึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดใหถ้กูตอ้ง ครอบคลุม 
และเหมาะสม เนือ่งจากจะเป็น
กรอบและทศิทางการด าเนนิการ
ในหมวดตา่งๆ ตอ่ไป

ก. สภาพแวดลอ้ม
ของสว่นราชการ

ข.ความสมัพันธ์
ระดบัองคก์าร

ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั

ข. บรบิทเชงิยทุธศาสตร์

ค. ระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการ



- เราท าอะไร (ผลผลติ บรกิาร)

- ท าไมถงึท า (พันธกจิ วสิยัทัศน์ เป้าประสงค)์

- ท าอยา่งไร (วัฒนธรรม คา่นยิม สมรรถนะหลัก)

- ใครท า (บคุลากร)

- ใชอ้ะไรท า (เทคโนโลย ีอปุกรณ์ อาคารสถานที)่

- สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร (กฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บังคับ)

- ใครเป็นผูเ้กีย่วขอ้ง (ผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูก้ ากบั
ดแูล พันธมติร เครอืขา่ย ผูใ้หค้วามรว่มมอื)

- ความตอ้งการ/เงือ่นไขเป็นอยา่งไร(ความตอ้งการและความ
คาดหวังของผูรั้บบรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี บทบาทของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง)

- ตอ้งแขง่หรอืพัฒนาใหเ้ทยีบเคยีงกบัใคร (คูแ่ขง่ คูเ่ทยีบ)

- แขง่/เทยีบ ในเรือ่งใด (ประเด็นการแขง่ขัน)

- สภาพแวดลอ้มการแขง่ขันเป็นอยา่งไร (ผลการด าเนนิการเปลีย่นแปลงที่
ส าคัญ แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ ขอ้จ ากดัในการหาขอ้มลู)

- ตอ้งด าเนนิการเพือ่เอาชนะอปุสรรคใด (ความทา้ทาย)

- ตอ้งน าความสามารถ/โอกาสใดมาชว่ย (ความไดเ้ปรยีบ)

- รูว้า่ใชร้ะบบการปรับปรงุใด (การประเมนิ การปรับปรงุ)

“ลกัษณะส าคญัขององคก์าร”

ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร (ขอ้ 6-8)

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ  (ขอ้ 1-5) ก. สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั (ขอ้ 9-11)

ข. บรบิทเชงิยทุธศาสตร ์(ขอ้ 12)

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน (ขอ้ 13)

1. รูจ้กัตนเอง

2. รูจ้กัมติร

3. รูจ้กัคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ

4. รูจ้กัความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร์



ข.บรบิทเชงิ
ยทุธศาสตร์

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

(2) วสิยัทัศน์ คา่นยิม
(เพิม่: สมรรถนะหลัก
ของสว่นราชการ)

(3) ลักษณะโดยรวมของ
บคุลากร

(4) สนิทรัพย์ : อาคาร
สถานที่ เทคโนโลยี
อปุกรณ์และสิง่
อ านวยความสะดวก

(5) กฎหมาย กฎระเบยีบ
และขอ้บังคับที่
ส าคัญ

(6) โครงสรา้งองคก์ร

(7) ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีและ
ระดับกลุม่เป้าหมาย

(8) สว่นราชการหรอืองคก์ร
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการ
ใหบ้รกิารหรอืสง่มอบ
งานตอ่กนั

(9)  สภาพแวดลอ้มดา้นการ
แขง่ขันการแขง่ขันทัง้
ภายในและภายนอก
ประเทศ

(10) การเปลีย่นแปลงดา้น
การแขง่ขัน

(11) แหลง่ขอ้มลูเชงิ
เปรยีบเทยีบ

(12) ความทา้ทายเชงิ

กลยทุธแ์ละความ
ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ์
ของสว่นราชการใน
ดา้นพันธกจิ ดา้นการ
ปฏบิัตกิาร ดา้นความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม
และดา้นบคุลากร

ค.ระบบการปรับปรงุ
ผลการด าเนนิการ

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

1.ลกัษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององคก์าร

ก.สภาพแวดลอ้มดา้น
การแขง่ขนั

ก.สภาพแวดลอ้ม
ของสว่นราชการ 

ข.ความสมัพันธ์
ระดบัองคก์าร
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ขอ้ 1 ลกัษณะส าคญั
ขององคก์าร

“ขอ้แนะน าในการจดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์าร”
 วสิยัทัศน์ คอื ภาพทีส่ว่นราชการจะเป็นในอนาคต ควรก าหนดใหช้ดัเจน วัดผลได ้

รวมทัง้ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย

 บคุลากร ควรวเิคราะหใ์หค้รอบคลมุมติติา่งๆ เพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแผนและพัฒนา

 สนิทรัพย์ หมายถงึ ทีด่นิ อาคาร เครือ่งมอือปุกรณ์ ระบบ IT หรอืองคค์วามรูท้ีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ

 การก าหนดคูแ่ขง่ขันหรอืคูเ่ทยีบ ควรก าหนดเป็นองคก์ารทีม่ผีลลัพธก์ารด าเนินการทีด่กีว่า 
เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง หากไม่สามารถก าหนดหน่วยงานที่ผลลัพธ์
เหมอืนกันได ้ควรก าหนดประเด็นการแข่งขันแลว้เทยีบเคยีงกับแต่ละหน่วยงานทีเ่ป็นเลศิ          
ในประเด็นนัน้ๆ

 การเปลีย่นแปลงดา้นการแขง่ขนั หมายถงึ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หรอืก าลงัจะเกดิขึน้
ทีจ่ะมผีลกบัโอกาสในการชนะคูเ่ทยีบ รวมทัง้ท าใหเ้กดิโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม

 ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร์ หมายถงึ สิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งเอาชนะเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์

 ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร์ หมายถงึ ขอ้ไดเ้ปรยีบขององคก์าร อาจรวมถงึสิง่ทีท่ าใหอ้งคก์าร
มคีวามโดดเดน่ เชน่ ท าเล ทีต่ัง้ อ านาจตดัสนิใจ รปูแบบการบรกิาร เป็นตน้

 ตัวอยา่ง ระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการ เชน่ มาตรฐาน ISO วธิกีาร PDCA การลดขัน้ตอน
CQI เป็นตน้

ขอ้ 2 สภาวการณข์อง
องคก์าร





หนา้ทีข่องผูน้ าองคก์ร คอื ต ัง้เป้าหมาย กระตุน้ โดยการสือ่สาร จดัการ เรือ่งสภาพแวดลอ้มหรอื
บรรยากาศ เพือ่ใหค้นมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มกีารเรยีนรู ้เป็น Role model มจีรยิธรรม ก ากบัตดิตาม
ปรบัปรงุ ผลการด าเนนิงาน ตลอดจนรบัผดิชอบตอ่สงัคม

Keyword หมวด 1 : ต ัง้เป้า กระตุน้ ก ากบั ดแูลสงัคม







ระบบการน าองคก์าร หมายถงึ วธิกีาร
บรหิารทีผู่บ้รหิารใชใ้นการตัดสนิใจในเรือ่ง
ส าคัญ ชีท้ศิทาง สือ่สาร ตดิตาม ปรับปรงุผล
การด าเนนิงาน

ประเด็นการพจิารณา  LD 1



หลักธรรมาภบิาล

การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวอย่างตัวชีวั้ดที่ส าคัญของธรรมาภบิาล

ตัวชีวั้ด ITA

ประเด็นการพจิารณา  LD 2



ประเด็นการพจิารณา  LD 3



การก ากบัดแูลและรบัผดิชอบตอ่สงัคม

ประเด็นการพจิารณา  LD 4 ประเด็นการพจิารณา  LD 5

การวางนโยบายก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ี



ประเมนิตนเอง หมวด 1 (สคร.8)



ผลลพัธ ์หมวด 1

สคร.8 เลอืก : 

- ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของหนว่ยงาน (ITA)
- รอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรตอ่การน าองคก์ารของผูบ้รหิาร
- ระดบัความส าเร็จของการจดัการลดผลกระทบเชงิลบทีเ่กดิขึน้ตอ่สงัคมในพืน้ที ่สคร.8 จงัหวดัอดุรธานี



การส ารวจความคดิเห็นของบคุลากรตอ่การน าองคก์รของผูบ้รหิาร จ านวน 16 ขอ้ ครอบคลมุ 5 ประเด็น ไดแ้ก่
1. การก าหนดทศิทางขององคก์ร
2. การสือ่สารและการสรา้งความเขา้ใจทศิทางขององคก์รใหบ้คุลากรรับรู ้
3. การสรา้งบรรยากาศและการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารในกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัการพัฒนาองคก์ร
4. การใหค้วามส าคญัเรือ่งธรรมาภบิาลขององคก์ร
5. การเป็นตวัอยา่งทีด่ ี(Role Model) ของผูบ้รหิารในการด าเนนิการเรือ่งตา่งๆ

ผลลพัธ ์หมวด 1 การน าองคก์รของผูบ้รหิาร



เนน้กระบวนการจดัท ายทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ก าหนดกลยทุธต์อบสนอง
ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร ์ใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร ์วดัผลส าเร็จ

Keyword หมวด 2 : วางแผน ตดิตาม ก ากบั 





กระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์
ประเด็นการพจิารณา  SP 1- 4



หมวด 2 การวางเชงิแผนยทุธศาสตร์



หน่วยงานประเมนิ : ไมม่ ีGap

ไมม่ ีGap

ประเมนิตนเอง หมวด 2 (สคร.8)

ผลลพัธ ์หมวด 2



การก าหนดวธิกีารทีใ่ชร้บัฟงัเสยีงและคน้หาสารสนเทศของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
เชือ่มโยงกบัการท าแผนยทุธศาสตร ์ปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน โอกาสในการสรา้งนวตักรรม เพือ่สรา้ง
ความผกูพนัและความสมัพนัธท์ ีด่ ี
Keyword หมวด 3 : VOC สารสนเทศผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน







ประเด็นการพจิารณา  CS 1- 5







ประเมนิตนเอง หมวด 3 (สคร.8)



ประเมนิตนเอง หมวด 3 (สคร.8) ตอ่



สคร.8 เลอืก : รอ้ยละความพงึพอใจและไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ผลลพัธ ์หมวด 3



Key word :วดั วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน โดยการเรยีนรูจ้ากขอ้เท็จจรงิ ขอ้มลู
สารสนเทศ ปรบัปรงุผลการด าเนนิงานและน าไปสูก่ารจดัการความรู ้





กระบวนการวดั วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและการจดัการความรู ้



ประเด็นการพจิารณา  IT 1



ประเด็นการพจิารณา  IT 2



ประเด็นการพจิารณา  IT 3





การจดัการขอ้มลูและสารสนเทศ ความพรอ้มใชง้านของระบบสารสนเทศ

ครอบคลุม ถูกต้อง ทนัสมัย ปลอดภัย

ประเด็นการพจิารณา  IT 4



ประเมนิตนเอง หมวด 4 (สคร.8)



สคร.8 เลอืก : 

- รอ้ยละการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยรวม
- รอ้ยละกจิกรรมการจดัการความรูท้ ีม่กีารวเิคราะหแ์ละทบทวนกระบวนการด าเนนิงาน

ขอ้มลู สารสนเทศ และตวัชีว้ดัของหน่วยงาน

ผลลพัธ ์หมวด 4







ประเด็นการพจิารณา  HR 1 ประเด็นการพจิารณา  HR 2



ประเด็นการพจิารณา  HR 4ประเด็นการพจิารณา  HR 3



ประเมนิตนเอง หมวด 5 (สคร.8)



ประเมนิตนเอง หมวด 5 (สคร.8) ตอ่



สคร.8 เลอืก : 

- รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล
- ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนเสรมิสรา้งความสขุของบคุลากร
- จ านวนคร ัง้ของการเกดิอบุตัเิหตจุากการท างาน (ไมเ่กดิเหตกุารณ์)

ผลลพัธ ์หมวด 5









การออกแบบกระบวนการทีส่ าคญั

การก าหนด
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั
ของกระบวนการ

ประเด็นการพจิารณา  PM 1



ประเด็นการพจิารณา  PM 2-3



ประเด็นการพจิารณา  PM 4



ประเด็นการพจิารณา  PM 5



ประเมนิตนเอง หมวด 6 (สคร.8)



สคร.8 เลอืก :

- ระดบัความส าเร็จของการปรบัปรงุกระบวนการออกปฏบิตักิารสอบสวนโรค
- จ านวนองคค์วามรูห้รอืนวตักรรมทีห่นว่ยงานสรา้งใหมแ่ลว้น าไปใช้

- รอ้ยละของกระบวนการทีม่กีารปรบัปรงุเพือ่ลดความผดิพลาด/งานซ า้/ความสญูเสยี

ผลลพัธ ์หมวด 6





A Approach มกีระบวนการหรอืระบบตา่งๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพ และท าอยา่งเป็นระบบ เพือ่รองรับ
กจิกรรมในหวัขอ้ทีป่ระเมนิ

D Deployment การใชแ้นวทางตอบสนองขอ้ก าหนด 

ใชอ้ยา่งคงเสน้คงวา

ใชใ้นทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

L Learning การปรับปรงุแนวทางใหด้ขี ึน้ ผา่นวงรอบการประเมนิและปรับปรงุ

การกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงกา้วกระโดด และการใชน้วตักรรม

การแบง่ปันความรูจ้ากการปรับปรงุทีด่ขี ึน้และนวตักรรมกบัหน่วยงานและ
กระบวนการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

I Integration กระบวนการ/ระบบเกีย่วกบักจิกรรม สอดรับ สนับสนุนกจิกรรมระดบัส าคญั
ขององคก์ารทีร่ะบไุวใ้นภารกจิ/ยทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร

R Early Result ระดบัการพัฒนาของสว่นราชการโดยเฉลีย่เป็นระดบัทีก่ระบวนการสมัฤทธิผ์ล

แนวทางการจดัการ



ผลลพัธ ์หมวด 7 สคร.8



แบง่กลุม่วเิคราะหล์กัษณะส าคญั สคร.8

แบง่เป็น 4 กลุม่

กลุม่ที ่1 รูจ้ักตนเอง (ขอ้ 1-5)

กลุม่ที ่2 รูจ้ักมติร (ขอ้ 6-8)

กลุม่ที ่3 รูจ้ักคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ (ขอ้ 9-11)

กลุม่ที ่4 รูจ้ักความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบ และการปรับปรงุผลการด าเนนิงาน 

(ขอ้ 12-13)



เบญจมาภรณ์ ภญิโญพรพาณิชย์
และคณะ

20 เมษายน 2561



การด าเนนิงานพฒันาคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั

ของหนว่ยงาน



Governance Excellence

ตวัชีว้ดัแผนงานที ่11 การพฒันา
ระบบธรรมาภบิาลและองคก์ร
คณุภาพ 

ระด ับความส า เ ร็ จของการพ ัฒนา
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของ
สว่นราชการ

ระดบักระทรวงฯ

ระดบักรม

ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานในการ
ด าเนนิการบรหิารจดัการองคก์รไดต้ามเกณฑ์
ทีก่รมควบคมุโรคก าหนด

ระดบัหนว่ยงาน

ตวัชีว้ดัยทุธศาสตรท์ี ่6 การบรหิาร
จดัการองคก์ารแนวใหม่

ตวัชีว้ดัค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
ตวัชีว้ดัที ่5

ตวัชีว้ดัที ่5 : ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานในการด าเนนิการบรหิารจดัการองคก์ร
ไดต้ามเกณฑท์ีก่รมควบคมุโรคก าหนด (น า้หนกั : 5)

ระดบัความส าเร็จในการด าเนนิการบรหิาร
จดัการภาครฐัของกรมควบคมุโรคไดต้าม
เกณฑม์าตรฐานสากล



แนวทางการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)
ประจ าปี พ.ศ.2561

ตดิตามผลการด าเนนิงานปิดชอ่งวา่ง (GAP) ตามแผนปรับปรงุองคก์ร (รอบ 9 เดอืน)

ทบทวนลักษณะส าคัญขององคก์รของหน่วยงานใหค้รบถว้น สอดคลอ้ง ทันสมัย

ประเมนิตนเองตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน ฉบับที ่2

ประเมนิความส าเร็จของผลลพัธก์ารด าเนนิงาน & รายงานผลการด าเนนิงานบรหิารจัดการของ
หน่วยงาน (รอบ 12 เดอืน)

จัดท าแผนปรับปรุงองคก์รทุกหมวดทีเ่ป็นชอ่งว่าง (GAP) & คัดเลอืกตัวชีว้ัดความส าเร็จของ
ผลลัพธก์ารด าเนนิงาน

หมวด 5 : ท าแผนฯ ครบทุกประเด็น
หมวดอืน่ๆ : ท าแผนฯ หมวดละอย่างนอ้ย 1 ประเด็น



73

ประเด็นการปรบัปรงุตวัชีว้ดัที ่5  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานเฉพาะในระบบ Estimate SM และเอกสาร/หลักฐานทีจั่ดสง่ ไมก่ าหนดฟ้อนทแ์ละขนาด

วดัผลลัพธห์มวด 7 เพิม่ตัวชีว้ดัส าคัญ/ตัวชีว้ดั gap เพือ่การพัฒนา ไมน่ ามาคดิคะแนน

ปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหส้อดคลอ้งตามตัวชีว้ดัค ารับรองฯ หน่วยงาน (RM 3, RM 8)

ปรับเนือ้หาของแบบฟอรม์พรอ้มกบัค าอธบิายใหช้ดัเจนขึน้

ปรับวธิกีารหกัคะแนนรายขัน้ตอนเป็นภาพรวม 0.1 คะแนน เชงิคณุภาพ 0.05 คะแนน

เนน้คณุภาพการรายงานทีม่คีวามเชือ่มโยงสอดคลอ้งกบัแผนปรับปรงุองคก์รและ OFI ทีพ่บ

1

2

3

4

6

5

PMQA  

เป็นเครือ่งมอื
ตรวจสขุภาพ
และปรับปรงุ
องคก์าร



การแตง่ต ัง้คณะท างาน PMQA แตล่ะหมวด



ผลการประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง เพือ่รองรบัการผา่นเกณฑค์ณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (ฉบบัที ่2) หมวด 1 การน าองคก์ร



แผนปรบัปรงุองคก์ร หมวด 1 การน าองคก์าร
ชือ่หน่วยงาน : ส านักงานป้องกันควบคุมโรค.......กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสขุ

โอกาสในการปรับปรุง : หมวด 1 การน าองคก์าร
LD5 สว่นราชการมวีธิกีารและมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้
ตอ่สังคม และมกีารเตรยีมการเชงิรุก มกีระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงคท์ีส่ าคัญ
ในการด าเนนิการ ผลการประเมนิ มคีะแนนรอ้ยละ 72
ประเด็น A/D แสดงใหเ้ห็นวา่มกีารก าหนดมาตรการในการเตรยีมการเชงิรุกและ
จัดการกับผลกระทบทางลบตามล าดับความส าคัญของผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้
โดยมกีารก าหนดและตดิตามตัววัดหรอืตัวชีว้ัด เป้าประสงคท์ีส่ าคัญในการด าเนนิการ
เตรยีมการเชงิรกุและจัดการผลกระทบทางลบ
(ประเด็นทีย่ังไมผ่่าน คอื ไม่มวีธิกีารและมาตรการในการจัดการกับผลกระทบทางลบ
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการปฏบิัตงิาน)

ชือ่แผนปรับปรุง : แผนจัดการผลกระทบทางลบดา้นการสือ่สาร
ความเสีย่ง (กรณี การประชาสมัพันธ)์

ผูรั้บผดิชอบหลัก : ......................
ชือ่กลุม่/ศนูย ์: ..........................

วัตถปุระสงค ์: เพือ่ใหห้น่วยงานสามารถจัดการผลกระทบทางลบ
ทีอ่าจจะเกดิไดอ้ยา่งมมีาตรฐานและทันเวลา

งบประมาณ : 5,000 บาท

ตัวชีว้ัดหลักของแผนงาน : มมีาตรการ/วธิกีารในการจัดการ
ผลกระทบทางลบของหน่วยงานทีพ่รอ้มใชง้าน จ านวน 1 เลม่

ระยะเวลาด าเนนิการ : กมุภาพันธ ์– กนัยายน 2560

รายละเอยีดโดยยอ่ : แตง่ตัง้คณะท างานเพือ่ก าหนดมาตรการ/
วธิกีารในการจัดการผลกระทบทางลบ มกีารสือ่สารใหบุ้คลากร
ของหน่วยงานทราบและถอืปฏบิัติ

วนัทีจั่ดท า : 24 มกราคม 2560



ล าดับ กจิกรรม/ขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ ผูรั้บผดิชอบ ผูเ้กีย่วขอ้ง งบประมาณ การด าเนนิการ
รอบ 9 เดอืน 
ส าเร็จ ()
ไมส่ าเร็จ ()

ตค
59

พย
59

ธค
59

มค
60

กพ
60

มคี
60

เมย
60

พค
60

มยิ
60

กค
60

สค
60

กย
60

1 แตง่ตัง้คณะท างาน ค าสัง่คณะ ท างาน ทกุกลุม่งาน/
ศตม./ดา่น

ไมใ่ช ้

งบประมาณ
(ยังไมถ่งึ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ)

2 จัดท า (รา่ง) 
มาตรการ/วธิกีารใน
การจัดการผลกระทบ
ทางลบของหน่วยงาน

(รา่ง) มาตรการ/
วธิกีารในการจัดการ
ผลกระทบทางลบ

คณะท างาน 5,000 (ยังไมถ่งึ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ)

3 น าเสนอ (รา่ง) 
มาตรการ/วธิกีารใน
การจัดการผลกระทบ
ทางลบของหน่วยงาน
แกผู่บ้รหิารเพือ่ทราบ
และลงนาม

มาตรการ/วธิกีารใน
การจัดการ
ผลกระทบทางลบ

ทกุกลุม่งาน/
ศตม./ดา่น

0 (ยังไมถ่งึ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ)

4 สือ่สารมาตรการ/
วธิกีารในการจัดการ
ผลกระทบทางลบให ้
บคุลากรรับทราบ

บคุลากรใน
หน่วยงานทราบ
มาตรการ/วธิกีารใน
การจัดการ
ผลกระทบทางลบ

ทกุกลุม่งาน/
ศตม./ดา่น

0 (ยังไมถ่งึ
ระยะเวลา
ด าเนนิการ)



ผลลพัธก์ารด าเนนิงาน (หมวด 7)



แนวทางการสรปุผลการ
ด าเนนิงานพฒันาคณุภาพ
การบรหิารจดัการภาครฐั



สรปุผลการด าเนนิงานบรหิารจดัการภาครฐัของหนว่ยงาน
(รอบ 12 เดอืน)

หน่วยงาน

1. แผนงาน/โครงการ

2. วัตถปุระสงค์

3. ผลการด าเนนิงาน

3.1 ผลการด าเนนิงานตามแผนปรับปรงุองคก์รแตล่ะหมวด

3.2 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ัด

4.  ปัญหาในการด าเนนิงาน

5.  การแกไ้ขปัญหาทีห่น่วยงานไดด้ าเนนิการ

6.  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

6.1 การด าเนนิการโดยหน่วยงาน 

6.2 ขอ้เสนอตอ่ผูบ้รหิาร

7.  ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนนิงาน



บนัไดสู่
ความส าเร็จ

5 ส.
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

สรา้งความรูส้กึมสีว่น
รว่มของบคุลากรใน

องคก์ร

สรา้งทมีงานเขม้แข็ง      

มทีกัษะ ประสบการณ์ 

และใจพรอ้มรว่มกนั

พฒันาผลงาน

สรา้งระบบการตดิตาม

ผลการด าเนนิงาน  

และจดัเก็บขอ้มลู

สง่เสรมิ สนบัสนุน 

และก าหนดเป็น

นโยบายของผูบ้รหิาร



82



...ที่ใหโ้อกาสได้แบ่งปัน

สวัสดีค่ะ.........


