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บริษัท การจัดการคุณภาพ จํากัด
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public sector Management Quality Award: PMQA)

“มุงสูความสําเร็จดวย PMQA”



• แนวทางการใช PMQA เพ่ือเปนองคกรสมรรถนะสงู

• ทบทวน 7 หมวดของเกณฑ PMQA (หลักทํา)

• 2 วงจรการประเมินองคกร (หลักประเมิน) 

• การตรวจสุขภาพองคกร (ประเมินองคกร) และการวิเคราะห OFI

• การจัดลําดบัความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง

• แผนการปรบัปรุงองคกร

หัวขอการนําเสนอ



แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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พัฒนาอยางตอเนื่อง

รับผิดชอบและมุงม่ันสูความสําเร็จ

วัดและประเมินผลลัพธดําเนินการ

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน

สรางความผาสุกแกบุคลากร

เสริมศักยภาพภายในองคกร

ส่ือสารสรางความเขาใจ

ตรวจสอบความสอดคลอง

กําหนดทิศทาง แผน และแนวทาง

กําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

ประเมินสภาพองคกรในปจจุบัน

กระตุนใหเกิดการพัฒนา

สรางความตระหนักแกบุคลากร

คนหาความตองการของผูมีสวนไดเสีย

ดําเนินการตามแผนและแนวทาง

ถายทอดสูการปฏิบัติ

เสนทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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3 แนวทางเริ่มเปนระบบ

มุงเปนทิศทางเดียวกัน บูรณาการเปนหนึ่ง

1 ไมมีระบบใดเลย

5 แนวทางบูรณาการ

1
2 แกปญหาเฉพาะหนา

6 ระดับความแข็งแรง



ผลลัพธ

ผลลัพธ

ผลลัพธ

การเปนองคกรสมรรถนะสูง 



คะแนนกับรางวัล PMQA



รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด



7 หมวดของการจัดการท่ีดี

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

6. การมุงเนน
ระบบ

การปฏิบัติการ

5. การมุงเนน
บุคลากร

3. การใหความสําคัญ
    กับผูรับบริการและ
    ผูมีสวนไดสวนเสีย

2. การวางแผนเชิง
        ยุทธศาสตร          

และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญองคกร

สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

1. การนําองคการ

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู



ข. บริบทเชิง
ยุทธศาสตร

 (1) พันธกิจหรือหนาที่
      ตามกฎหมาย 
      ความสําคัญเชิง
      เปรียบเทียบ มีสวน 
     ชวยประเทศอยางไร

 (2)  วิสัยทัศน คานิยม                                               
      สมรรถนะหลัก
 (3) ลักษณะโดยรวม
ของบุคลากร 

 (4) สินทรัพย : อาคาร 
      สถานที่ เทคโนโลยี 
      อุปกรณและส่ิง
      อํานวยความสะดวก

 (5) กฎหมาย ระเบียบ
      ขอบังคับที่สําคัญ

 (6) โครงสรางองคกร

 (7) ผูรับบริการและผูมี
      สวนไดสวนเสียและ
      ระดับกลุมเปาหมาย

 (8) สวนราชการหรือ
องคกรที่เกี่ยวของกันใน
การใหบริการหรือสงมอบ
งานตอกัน 

 (9) สภาพแวดลอมดาน
การแขงขันการแขงขันทั้ง
ในและนอกประเทศ

 (10) การเปล่ียนแปลงดาน
 การแขงขัน (ถามี) ปจจัยที่
มีผลตอการแพ/ชนะคูแขง 
เชน การมีapplication ทํา
ใหลูกคาเขาถึงไดงาย           
การเปล่ียนแปลงของราคา
น้ํามันโลกที่ลดลง, การเปด
AEC ทําใหมีบทบาทมากขึ้น

 (11) แหลงขอมูลเชิง
        เปรียบเทียบ

(12) ความทาทายและ    
ความไดเปรียบเชิงกลยทุธ
   ดานพันธกิจ 
   ดานการปฏิบัติ 
   ดานรับผิดชอบตอ  
   สังคม
   ดานบุคลากร

ค. ระบบการปรับปรุง                   
ผลการดําเนินการ

 (13)องคประกอบสําคัญ
  ของระบบการปรับปรุง   
  ผลการดําเนินการ 
รวมทั้งกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุง
โครงการและกระบวนการ
ที่สําคัญ

เชน KM, innovation, 
CQI, HA

15

 ลักษณะสําคัญขององคการ

1.ลักษณะองคการ 2. สภาวการณขององคการ

ก. สภาพแวดลอม                        
ดานการแขงขัน

ก.สภาพแวดลอม                     
ของสวนราชการ 

ข. ความสัมพันธ                          
ระดับองคการ



หลักการประเมินสวนราชการ

ของผูตรวจประเมิน

การประเมินในสองมิติ : 
กระบวนการ และ ผลลัพธ



มิติกระบวนการ

“กระบวนการ’’ หมายถึง   วิธีท่ีองคกรใชและปรับปรงุ                   

เพ่ือตอบสนองขอกําหนดตางๆ ของหัวขอในหมวด 1-6 

ปจจัยท้ัง 4 ท่ีใชประเมินกระบวนการ ไดแก

 แนวทาง (Approach - A)

  การถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ (Deployment - D)

  การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L) 

 การบูรณาการ (Integration - I)



A
Approach

D
Deployment

L
Learning

ความเปนระบบของหมวด 1-6: ADLI

Category
1-6

I
Integration





การประเมินผลลัพธ (LeTCI)

Level
Le

Trends
T

Integration
I

Comparison
C

Category
7







7.2 
ผลลัพธดานการใหความสําคัญ

ผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ

ก. ผลลัพธดานประสิทธิผลสวนราชการและ

แผนปฏิบัติงาน

 ดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจ

หลักของสวนราชการ

 การนํายุทธศาสตรไปปฏบิัติ

ก.  ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

 ความพึงพอใจของผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย



7.4 
ผลลัพธดานการนําองคการ

และการกาํกบัดูแล

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ

ก.  ผลลัพธดานบุคลากร

 ขีดความสามารถและอัตรากําลัง

บุคลากร

 บรรยากาศการทํางาน

 การทําใหบุคลากรมีความผูกพัน

 การพัฒนาบุคลกรและการพัฒนาผูนํา

ของสวนราชการ

ก.  ผลลัพธดานการนําสวนราชการ 

การกํากบัดูแลสวนราชการ และความ

รับผิดชอบตอสังคม

 การนําสวนราชการ

 การกํากับดูแลสวนราชการ

 กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ

 การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 

ความโปรงใส และจริยธรรม

 สังคมและชุมชน



7.6 
ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน

หมวด 7  ผลลัพธการดําเนินการ

ก. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และ

การเติบโต

 ผลการดําเนินการดานงบประมาณ และ

การเงิน

 การเติบโต

ก. ผลลัพธดานประสิทธิผลของ

กระบวนการปฏบัิติการ

 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

กระบวนการ

 การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน

ข. ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทาน

 การจัดการหวงโซอุปทาน



ตัวอยางผลการประเมิน 7.2

โอกาสในการปรับปรุง

(3)       ………………………………………………….

               ………………………………………………….

(4) ………………………………………………….

………………………………………………….

(3) …………………………………………………
(4)         …………………………………………………
(5)         …………………………………………………



ตัวอยางผลการประเมิน 7.2

+ อางอิง จุดแข็ง (ใหระบุหมายเลขอางอิง ตามความเหมาะสม) 
+ (3) ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของผูรับบริการตามรูป 7(ค)แสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีดี

ข้ึนอยางตอเนื่อง แมวาในปลาสุดจะลดลงแตยังคงดีกวาระดับเทียบเคียงท่ีเปนเลิศ  
 

- อางอิง โอกาสในการปรับปรุง (ใหระบุหมายเลขอางอิง ตามความเหมาะสม) 
- (3) ไมมีการแสดงผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการตามท่ีไดจําแนกไว

ในสวนแบงสวนตลาด 

- (3) ไมมีการแสดงผลตัวชี้วัดท่ีสําคัญอื่นๆท่ีเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 



• คณะผูทําหนาที่ประเมินทุกคนมีความเขาใจถึงเปาหมายของ           

การประเมินตรงกันวาเปนกระบวนการทบทวนสิ่งที่สวนราชการ

ดําเนินการอยู เพื่อใหไดรับขอมูลที่เปนความจริงมาพัฒนาองคกร

• ประเมินสิ่งที่สวนราชการไดวางระบบไว และปฏิบัติไปแลวในอดีต

จนถึง ณ วันที่ทําการประเมิน ไมใชสิ่งที่สวนราชการต้ังใจจะทําใน

อนาคต

• ประเมินวาไดมีอะไร ทําอะไร อยางไร เปน “จุดแข็ง” หรือ โอกาสใน

การปรับปรุงเร่ืองอะไรบาง

• ไมมีการตัดสินผิด ถูก ไมมีการหาตัวคนผิด ไมมีการกลาวโทษกันวา 

เพราะใครทําหรือไมทําอะไร จึงทําใหสวนราชการขาดสิ่งนั้น

• ยังไมกําหนดวิธีการแกไขในข้ันตอนการประเมิน

• อาจแบงการประเมินเปนคร้ังละหมวด เพื่อไมใหเกิดความเหนื่อยลา

จนเกินไป

ขอแนะนําในการตรวจประเมิน



การจัดลําดับความสําคัญ



การนํา “โอกาสในการปรับปรุง” ท่ีพบกระจัดกระจาย 

จากการประเมินมาจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําไปปรบัปรุงแกไขให

สอดคลองกับความจําเปน ความเรงดวน และทรัพยากรท่ีองคกรมี

Tips ! ใชหลัก Vital Few

ความหมายของจดัลําดบัความสําคัญของโอกาสในการปรบัปรงุ



Vital Few !

โอกาสการปรับปรุงท่ีทําใหองคกรมีสัมฤทธิผลสูงท่ีสุด  

คือ การมุงความสนใจไปท่ีสาเหตุจํานวนนอย                    

ท่ีกอใหเกิดปญหาจํานวนมาก 



1. ตารางการจัดลําดบัความสําคัญแบบ 2 ปจจัย

2. ตารางการถวงน้ําหนักโอกาสในการปรบัปรงุ

3. เครื่องมอื Affinity Diagram

แนวทางการจัดลําดับความสําคัญ OFI



แนวทางการกําหนด Vital Few

1. ตารางแบบ 2 ปจจัย

ระดับผลกระทบหากไมดําเนินการ

นอย มาก

ระดับ
การปรับปรุง

งาย ปรับปรุงงาย
ผลกระทบนอย

ปรับปรุงงาย
ผลกระทบมาก

ยาก ปรับปรุงยาก
ผลกระทบนอย

ปรับปรุงยาก
ผลกระทบมาก



2. ตารางแบบถวงน้ําหนัก
โอกาสในการปรับปรุง เกณฑในการคัดเลือกและน้ําหนัก

งบประมาณ ระยะเวลา ผลลัพธ
ตอ

องคกร

คะแนนรวม
ตามน้ําหนัก

0.2 0.3 0.5 1.0

…

…

…

แนวทางการกําหนด Vital Few







3. ใชเครื่องมือ Affinity Diagram

แนวทางการกําหนด Vital Few





• ใหเลือกอยางนอย 2 แผน (หมวด) มาดําเนินการในป 61 

โดยมีแนวทางคัดเลือก

  เปนเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนนิการปรับปรุง

  มีงบประมาณรองรับดาํเนินการ

  สอดคลองกับแผนอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการอยูแลว เชน 

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง หรือแผนการจัดการความรู

การจัดทําแผนปรับปรุงองคกร



Template สําหรับแผนปรับปรุง

3

2

1

หมาย
เหตุ

งบประมาณ

ผูเก่ียวของผูรบัผิดชอบผลลัพธงาน/
 ดัชนีความกาวหนา

ป 25….ระยะเวลา 
(เดือน)กิจกรรม/

ขั้นตอน

หนวยงาน ผูรับผิดชอบหลัก ผูทบทวน

ช่ือโครงการ ผูจัดทํา วันที่ทบทวน

รายละเอียดโดยยอ วันที่จัดทํา ผูอนุมัติ

เร่ิมดําเนินการ แกไขคร้ังที่ วันที่อนุมัติ

ประเด็นโอกาสในการ
ปรับปรุง

ดัชนีช้ีวัดหลัก (KPI)ของ
แผนงาน:

หมายเหตุ :
1
2

รวมงบประมาณสะสม แผน
จริง



Q & A
ถาม-ตอบ

ถิระ ถาวรบุตร

Thira_QMC@hotmail.com

Tel.   081-331-9192
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