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PMQA ระบบราชการ ๔.๐



ข้อเทจ็จริง

● PMQA ประกอบด้วย ๒ ส่วนดงันีคื้อ
♦ ลกัษณะสําคญัขององค์กร

♦ เกณฑ์คุณภาพตามหมวดต่างๆ ๗ หมวด

● ยศ.ทร. ลงคําส่ัง (เฉพาะ) ที่ ๘๘๕/๒๕๖๒ ข้อ ๓.๒ กล่าวถึงการจัดทํา

ลักษณะสําคัญขององค์กร และข้อ ๓.๓ กล่าวถึงการติดตาม เร่งรัด การ

ดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังขาดสํานักงาน

ขบัเคล่ือน ประสานงาน กาํกบัดูแล และพฒันา PMQA ในภาพรวม



ข้อเสนอแนะ

● ควรลงคําส่ังจัดตั้งสํานักงานขับเคล่ือน ประสานงาน กํากับดูแล และ

พัฒนา PMQA เพ่ือดําเนินการดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือจัดทําและปรับปรุง

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะสําคญัขององค์กรอนัประกอบด้วย 
♦ ลกัษณะองค์กร โดยมีหัวข้อที่สําคญัคือ สภาพแวดล้อมของ ยศ.ทร. และความสัมพนัธ์

กบั นขต.ทร. อ่ืนๆ 
♦ สภาวะการณ์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีหัวข้อที่สําคัญคือ สภาพแวดล้อมด้าน

การแข่งขันของ ยศ.ทร. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ (ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความ

ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์) ตลอดจนระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการ



ข้อเสนอแนะ

● สํานักงานขับเคล่ือน ประสานงาน กํากับดูแล และพัฒนา PMQA ควร

ประกอบด้วย 

♦ หัวหน้าสํานักงาน โดย รอง จก.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา) หรือ เสธ.ยศ.ทร.
♦รองหัวหน้าสํานักงาน โดย รอง เสธ.ยศ.ทร. (สายงานการศึกษา)
♦ นายทหารนโยบายและแผน โดย นปก. ที่ได้รับมอบหมาย หรือ รอง ผอ.กศษ.

ยศ.ทร.
♦ เลขานุการสํานักงาน โดย หน.แผนกมาตรฐานฯ กศษ.ยศ.ทร.



ข้อเสนอแนะ

● สํานักงานขับเคล่ือน ประสานงาน กํากับดูแล และพัฒนา PMQA ควร

ประกอบด้วย (ต่อจากหน้าทีแ่ล้ว)

♦นายทหารประจําสํานักงาน โดย นายทหารจาก กศษ.ยศ.ทร. และ กปภ.ยศ.ทร.
♦ นายทหารสารสนเทศประจําสํานักงาน โดย นายทหารในแผนกกรรมวิธีข้อมูล

กบศ.ยศ.ทร.
♦ เสมียนประจําสํานักงาน ตามที่จะแต่งตั้ง

● การจัดตั้งสํานักงานฯ จะเป็นการพฒันา PMQA อย่างเป็นระบบต่อไป





การพฒันา ยศ.ทร. สู่ระบบราชการ ๔.๐





ข้อเทจ็จริง

● คณะทํางานย่อยหมวดที่ ๑-๖ ยงัไม่ได้เตรียมการรับการตรวจจาก 

สปช.ทร. เท่าที่ควร ทั้งในด้านการดาํเนินการ การจัดทําเอกสารและ

หลักฐานรับตรวจ ซ่ึงต้องเป็นเอกสารและหลักฐานที่ตอบคําถาม

สําคัญของแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการที่ด ี

(ADLI) อนัประกอบด้วย Approach, Deployment, Learning 

และ Integration



ข้อเทจ็จริง

● คณะทํางานย่อยหมวดที่ ๗ กําลังเตรียมการรับการตรวจจาก สปช.ทร. 

ทั้งในด้านการดําเนินการ การจัดทําเอกสารและหลักฐานรับตรวจ เพ่ือ

เตรียมตอบคําถามที่สําคัญของผลลัพธ์การดําเนินการทั้ง ๔ มิติ (มิติด้าน

ประสิทธิผล มติิด้านคุณภาพ มติิด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพฒันา) 

ให้สอดคล้องกับระบบผลลัพธ์ (LeTCLi) อันประกอบด้วย Level,

Trend, Comparison และ Linkage โดยได้จัดประชุมกับคณะทํางาน

ย่อยหมวดที ่๑-๖ เกีย่วกบัตัวช้ีวดัของแต่ละหมวดเรียบร้อยแล้ว



หมวด 1 การนําองคก์ร

ก. การกาํหนด     
ทิศทาง              

ของส่วนราชการ

1.1 การนาํองคก์ร 1.2 ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

ค. การทบทวน  
ผลการดาํเนินการ
ของส่วนราชการ

ข. การกาํกบั        

ดแูลตนเองท่ีดี

ก. ความ
รบัผิดชอบ
ตอ่สงัคม

ข. การดาํเนินการ
อยา่งมี

จริยธรรม

ค. การใหก้าร
สนบัสนุนตอ่        

ชุมชนท่ีสาํคญั

•การกาํหนด           
วิสยัทศัน ์เป้าประ 
สงคร์ะยะสั้นและ
ระยะยาว ค่านิยม 
และผลการ ดาํเนิน 
การท่ีคาดหวงั และ
การถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบตัิ

•การสรา้ง
บรรยากาศ การ
กระจายอาํนาจ
ตดัสินใจ นวตักรรม
และความคล่องตวั

•ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

•การปกป้อง           
ผลประโยชน ์
ของประเทศชาติ

•ความรบัผิดชอบ

•การดาํเนินการ
ทบทวน           
ผลการดาํเนินการ

•ตวัช้ีวดัท่ีสาํคัญ
และผลการ
ทบทวนท่ีผ่านมา

•การนาํผลมา
ปรบัปรุงส่วน
ราชการและสรา้ง
นวตักรรม

•การประเมินผล
งานของผูบ้ริหาร

•การดาํเนินการ
กรณีท่ีการ
ปฏิบตัิงานมี
ผลกระทบ       
ต่อสงัคม

•การจดัการกับ
ผลกระทบ

•การคาดการณ์
ล่วงหนา้ถึง
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต

•การกาํหนดวิธี
ปฏิบตัิเพ่ือการ
ดาํเนินการอยา่งมี
จริยธรรม 

•การสนับสนุน
และสรา้งความ
เขม้แข็งใหแ้ก่
ชุมชนท่ีสาํคัญ

•การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพฒันา
ชุมชน

12 คําถาม

Commander Guidance



ก. กระบวนการ           
จดัทาํยทุธศาสตร์

2.1 การจดัทาํยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธห์ลกัไปปฏิบตัิ

ข. เป้าประสงค ์เชิงยทุธศาสตรแ์ละ
กลยทุธ์

ก. การถา่ยทอด               
แผนปฏิบติัการไปสู่ปฏิบติั

ข. การคาดการณ ์           

ผลการดาํเนินการ
•(13)1การวางแผนยุทธ-

ศาสตรแ์ผน 1ปีและแผน

4ปี ขั้นตอนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง กรอบเวลา

และเหตุผล กิจกรรมท่ี

สอดคลอ้งกับกรอบเวลา

•(14)2การนาํปัจจยั

ภายใน ภายนอกมา

ประกอบการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร(์ปัจจยัต่างๆ 

การรวบรวม การวิเคราะห์

•(15)3whatประเด็น  

ยุทธศาสตร3์.1ยุทธาสตร์

เป้าประสงค ์กลยุทธ ์3.2

เป้าหมาย ระยะเวลา 3.3ลาํดบั

ความสาํคญัของเป้าประสงค์

•(16)4การกาํหนดประเด็น

ยุทธศาสตรเ์ป้าประสงค็ กล

ยุทธ4์.1แผน 4ปี4.2แผน1ปี

•ดูความทา้ทาย ความสมดุลของ

โอกาสระยะสั้น ระยะยาว ความ

ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

•(17)5การนาํแผนสู่การปฏิบตัิ 5.1วิธีถ่ายทอด  

5.2การจดัสรรทรพัยากร5.3ทาํใหผ้ลมีความ

ยัง่ยืน

•(18)6แผนปฏิบตัิการ 6.1 what แผนปฏิบตัิ

การท่ีสาํคัญ 6.2แผนการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสาํคัญ(บริหารความเส่ียง จากการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสาํคัญ จากผูร้บับริการผูมี้ส่วนได ้

ส่วนเสีย .(19)7what แผนหลกัดา้นทรพัยากร

บุคคล 4ปี 1 ปี

•(20)8 ระบบการวดัผลสาํเร็จ 8.1 whatตวัช้ีวดั

ติดตามแผนปฏิบตัิการ8.2 การทาํระบบการ

วดัผลสาํเร็จของแผนเพ่ือมุ่งไปทิศทางเดยีวกัน

(21)9 what เป้าหมาย

9.1 เป้าหมายของตวัช้ีวดั

9.2 เป้าหมายเปรียบเทียบ

9 คาํถาม

RM

IDP

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์



ก. ความรูเ้ก่ียวกบั                
ผูร้บับริการ                        

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

3.1 ความรูเ้ก่ียวกบั               

ผูร้บับริการ                        

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

3.2 ความสมัพนัธแ์ละความ 

พึงพอใจของผูร้บับริการ         

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ก. ความสมัพนัธแ์ละความพึง
พอใจของผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

ข. การวดัความพึงพอใจ         
ของผูร้บับริการ                             

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

•การจาํแนกกลุ่มผูร้บับริการและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย

•การรบัฟังและเรียนรูเ้พ่ือกาํหนด

ความตอ้งการและความคาดหวงั

ของผูร้บับริการ

•การทบทวนและปรบัปรุงวิธีการ

รบัฟังและเรียนรู ้

•การสรา้งความสมัพนัธก์ับ

ผูร้บับริการ

•กลไกหลกัๆท่ีผูร้บับริการตดิต่อ

ส่วนราชการ

•กระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน

•ทาํใหวิ้ธีการสรา้งความสมัพนัธมี์

ความทนัสมัยเสมอ

•การวดัความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ

•การใชช้อ้มูลมาปรบัปรุงการ

ดาํเนินการ

•การติดตามชอ้มูลจากผูร้บับริการ

11 คาํถาม

หมวด 3 การใหค้วามสาํคญักบัผูร้บับริการและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี



4.1 การวดัและวิเคราะหผ์ล

การดาํเนินการของส่วนราชการ

4.2 การจดัการสารสนเทศ 

และความรู ้

ก. ความพรอ้มใชง้านของ
ขอ้มูล และสารสนเทศ

ก. การวดัผลการดาํเนินการ ข. การวิเคราะหผ์ล

การดาํเนินการ

ข. การจดัการความรู ้

(33)1การเลือกการใชข้อ้มูล

1.1การเลือกรวบรวมขอ้มูลารสน

เทศท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยงเพ่ือ

ติดตามผลการดาํเนินงานของ

องคก์ร 1.2การใชข้อ้มูลารสนเทศ

เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจ 

สนบัสนุนใหเ้กิดนวตักรรม

(35)3การปรบัปรุงระบบวดัผล3.1

การทบทวนใหเ้หมาะสม ทนัสมยั 

3.2การจดัระบบใหไ้วตอ่การบ่งช้ี

จากการเปล่ียนแปลงภายใน 

ภายนอก

(36)4what ประเด็นท่ีมี

การวิเคราะหข์อ้มูล

เพ่ือใหผู้บ้ริหาร. ทบทวน

ผลการดาํเนินงาน .วาง

เผนเชิงยทุธยทุธศาสตร์

(37)5 การส่ือสารผล

การวิเคราะหใ์ห้

ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัเพ่ือ

สนบัสนุนการตดัสินใจ

•(38)6การจดัการขอ้มลู

สารสนเทศ(IT)ใหพ้รอ้มใช้

ผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้ถงึได้

(39)7การจดัการระบบ

อุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้ งกบั

สารสนเทศใหเ้ช่ือถือได ้

ปลอดภยั ใชง้านงา่ย

•(40)8การทบทวน

ปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศและอุปกรณ์

ใหเ้หมาะสมทนัสมยั

•การจดัการความรู(้KM)รวบรวม 

ถา่ยทอดจากบุคลากรในองคก์ร

และจากคนอ่ืน แลกเปล่ียนวิธี

ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ

(42)10การจดัการใหส้ารสนเทศ 

ความรูใ้หมี้คุณสมบติัท่ีดี 11 

ประการคือครอบคลมุรวดเร็ว   

ถกูตอ้ง ทนัสมยั เช่ือมโยง 

น่าเช่ือถือการเขา้ถึง สามารถ

ตรวจสอบ การมีส่วนรว่มใน

กระบวนการขอ้มูล ปลอดภยั การ

รกัษาความลบั

10 คาํถาม

KM

IT
IT

หมวด 4 การวดัวเิคราะหแ์ละการจัดการความรู้



•การกาํหนด        
คุณ ลกัษณะและ
ทกัษะท่ีจาํเป็น

•การสรรหาว่าจา้ง

•การสืบทอด
ตาํแหน่ง

ก. การจดัระบบ
บริหารงาน 

บุคคล

5.1 ระบบงาน

ค. การจา้งงาน       
และความกา้วหนา้

ในการงาน

ข. ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของ

บุคลากร

ก. สภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงาน

ข. การใหก้าร
สนับสนุนและ         

สรา้งความพึงพอใจ
แก่บุคลากร

ก. การศึกษา การฝึก           
อบรม และการพฒันา

บุคลากร

5.2 การเรยีนรูข้องบุคลากร  

และการสรา้งแรงจูงใจ

5.3 ความผาสุกและความ     

พึงพอใจแก่บุคลากร

ข. การสรา้งแรงจูงใจ         
และการพฒันา            

ความกา้วหนา้ในงาน

•การจดัระบบ
และบริหารงาน
เพ่ือใหเ้กิดความ
ร่วมมือ และ
ความคล่องตวั

•คาํนึงถึง
วฒันธรรมและ
ความคิด

•การส่ือสารและ
แลกเปลี่ยน
ความรูข้อง
บุคลากร

•การประเมินผล
และใหข้อ้มูล
ป้อนกลบัเพ่ือ
สนับสนุนผลการ
ดาํเนินการ

•การบริหาร
ค่าตอบแทน 
รางวลั และ
ส่ิงจูงใจต่างๆ

• การปรบัปรุง
สุขอนามัย ป้องกัน
ภยั

• การเตรียมพรอ้ม
ต่อภาวะฉุกเฉิน

• การกาํหนดปัจจยั
ท่ีสาํคัญต่อความ
ผาสุกความพึงพอใจ
และแรงจูงใจ

• การบริการ 
สวสัดิการ และ
นโยบายสนับสนุน
พนักงาน

•กาํหนดตวัช้ีวดั
ความผาสุก

•การนาํผลประเมิน
ความผาสุกมา
ปรบัปรุง

• การหาความตอ้งการ
ในการฝึกอบรม

• การส่งเสริมการใช้
ความรูแ้ละทกัษะใหม่

•การจูงใจใหพ้นักงาน
พฒันาตนเองและใช้
ศกัยภาพอย่างเต็มท่ี

21 คาํถาม
หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล



ก. กระบวนการทีส่ร้างคุณค่า

6.1 กระบวนการทีส่ร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

• การกาํหนดกระบวนการที่สรา้งคุณค่า

• การจดัทาํขอ้กาํหนดของกระบวนการสรา้งคุณค่า

• การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองขอ้กาํหนดที่

สาํคญั

• การควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการที่สรา้งคุณค่า

• การลดค่าใชจ้า่ยดา้นการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจ

ประเมิน

• การกาํหนดกระบวนการสนับสนุน

• การจดัทาํขอ้กาํหนดของกระบวนการสนับสนุน

• การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองขอ้กาํหนดที่สาํคญั

• การควบคุมและปรบัปรุงกระบวนการสนับสนุน

•การลดค่าใชจ้า่ยดา้นการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจ

ประเมิน

12 คาํถาม

6 คาํถาม6 คาํถาม

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ



หมวด 7 ผลลพัธก์ารดําเนินการ

7.3 มิติ           
ดา้นประสิทธิภาพของ

การปฏิบตัิราชการ

7.1 มิติ                    
ดา้นประสิทธิผล

ตามพนัธกิจ

7.2 มิติ              
ดา้นคณุภาพ            
การใหบ้ริการ

7.4 มิติ                        
ดา้นการพฒันา              

องคก์ร

•ผลการบรรลุความสาํเร็จ

ของยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์

และแผนปฏิบตัิงาน

•ผลดา้นการบูรณาการกับ

ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกัน

ในการใหบ้ริการ หรือการ

ปฏิบตัิงาน (*)

•ผลความพึงพอใจและไม่พึง

พอใจของผุร้บับริการและ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

•ผลตวัช้ีวดัท่ีสาํคัญอื่น ๆ        

ท่ีเก่ียวกับผูร้บับริการและ      

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

•ผลดา้นประสิทธิภาพของการ

ปฏิบตัิราชการ

•ผลการปฏิบตัิงานตาม

มาตรฐานการปฏิบตัิงานของ

กระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า

•ผลการปฏิบตัิงานตาม

มาตรฐานการปฏิบตัิงานของ

กระบวนการสนับสนุน

•ผลดา้นระบบบริหารงานบุคคล
•ผลดา้นการเรียนรูแ้ละพฒันาของ

บุคลากร
•ผลดา้นความผาสุก ความพึงพอใจ

และไม่พึงพอใจของบุคลากร
•ผลดา้นการสรา้งนวตักรรมและการ

นาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้
•ผลการเปิดเผยรายงานผลการใช้

งบประมาณรายรบั-รายจา่ยประจาํปี
รายการเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจา้งโดย
ใหผู้ร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ตรวจสอบได้

•ผลดา้นการปฏิบตัิตามขอ้บงัคับและ
กฎหมาย

•ผลดา้นการดาํเนินงานอย่างมี
จริยธรรม การสรา้งความเช่ือมัน่แก่
ผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การบริหารงาน

•ผลดา้นการเป็นองคก์รท่ีดี
(Organizational Citizenship) ในการ
สนับสนุนชุมชนท่ีสาํคัญ

15 คาํถาม

Presenter
Presentation Notes
	- อย่าลืมว่าหมวด 7 ประเมินผลโดยใช้ LeTCLi พิจารณา	- มี 400 คะแนน ผลลัพธ์ แนวโน้มดี เหมือกว่าคนอื่นๆ มีระบบที่เชื่อมโยงกันมองเห็นรอบด้าน	- เป็นคำถามคล้าย What 	- เป็น FACT 	



การประเมนิและการตอบคาํถาม
ตามเกณฑ ์PMQA หมวด 1-6



ตอบคําถามไดต้รงตามประเด็นคําถาม ครบถว้น ครอบคลมุ
ตอบตามความเป็นจรงิตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่า่นมา
ตอบตามกระบวนการจัดการทีด่ ี(ADLI) และตามระบบผลลัพธ ์(LeTCLi)
คําตอบควรสมบรูณ์จบประเด็นในขอ้ของตัวเอง
หากตอ้งมกีารอา้งองิเชือ่มโยงจากหัวขอ้อืน่ ใหอ้า้งถงึขอ้นัน้โดยไมต่อ้งรายงาน
ขอ้มลูซํ้าซอ้น
พยายามเลอืกใชคํ้าทีก่ระชบั ตรงประเด็น ชดัเจน มากกวา่คํากวา้งๆเกนิไป
ควรเพิม่การอธบิายถงึ หลักฐานของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ประกอบพอสมควร
ตอ้งตระหนักวา่ กําลังเขยีนเพือ่ใหค้นอืน่เขา้ใจการกระทําของเราที ่ถกูตอ้งชดัเจน 
ตามความเป็นจรงิ
รายงานนี ้ยังไมใ่ชร่ายงานตรวจประเมนิเพือ่ประกวดรางวัล (Application report) 
วัตถปุระสงคเ์พือ่รายงานสิง่ทีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นระบบ ยังไมม่กีารประเมนิคา่แตอ่ยา่ง
ใด (จะมกีารประเมนิในขัน้ตอนหลังการทํารายงานนี)้

ขอ้พึงระวงัในการตอบคาํถาม



แนวทางการประเมนิ

 ผลการดําเนนิการปจัจบุนั

(Level - Le)

 แนวโนม้ (Trend - T)

 ผลการดําเนนิการเปรยีบเทยีบ

(Comparison - C) 

 ครอบคลมุและความสําคญัของ

ผลลพัธ์ (Linkage - Li)

กระบวนการมติ ิ
 แนวทาง (Approach - A)

 การถา่ยทอดเพือ่นําไปปฏบิตั ิ

(Deployment - D)

 การเรยีนรู ้ (การทบทวนและ

ปรบัปรงุ) (Learning - L) 

 การบรูณาการ (Integration - I)

ผลลพัธ์มติ ิ



แนวทางการอธิบาย ADLI
ใครทํา ทําอะไร

ทาํเมื่อไหรท่าํบ่อยแค่ไหน

ตวัชี้วัดของแนวทางและผลลพัธม์ีอะไรบา้ง

Approach Input มาจากไหน ( ความเชื่อมโยง )

Output นาํไปใชอ้ยา่งไร ( ความเชื่อมโยง )

จดัทาํเป็นมาตรฐานหรือยงั

Deploy นาํ แนวทาง ไปปฏิบัติทกุหนว่ยงาน ทกุระดบัหรือไม่

ความมีประสิทธิผลของแนวทาง ( ทบทวนจากผลลพัธ ์)

มีระบบตรวจติดตามใหป้ฏิบัติ ตามตวัชี้วัดอยา่งไร

Learning ใครประเมิน ผลลพัธ ์และ แนวทาง

ประเมินอยา่งไร ตวัชี้วัดมีอะไรบา้ง เมื่อไร และบ่อยแค่ไหน

นาํผลการประเมินไปปรบัปรงุ สรา้งนวัตกรรม และแบ่งปันความร ูอ้ยา่งไร



แนวทางการอธิบาย ADLI
Intregation แนวทาง เชื่อโยงกับ ความจาํเป็นขององคก์รตามโครงสรา้งองคก์ร และเกณฑห์ัวขอ้อ่ืน

มีการปฏิบัติการท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกับหนว่ยงานอ่ืน

แสดงผลลพัธท่ี์หัวขอ้ใด ตวัชี้วัดครบถว้นหรือไม่





A D L I

(1)

0,5 
%

ไม่มีแนวทาง
A1

ไม่มีถ่ายทอดไปปฏิบัติ

หรือมีเล็กน้อย

D1

ไม่เหน็แนวคิดการปรับปรุง 

หรือปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหา
L1

PDCA
ไม่มีทศิทางเดยีวกันแยกกัน

ทาํงานเอกเทศ
I1

(2)

10,15 
20,25

%

เร่ิมมีแนวทาง

มีผลต่อข้อกาํหนด

ขั้นเร่ิมต้น
A2

ถ่ายทอดไปปฏิบัติ

ขัน้เร่ิมตน้

เกือบทุกหน่วย

D2

เร่ิมเปล่ียนจากต้ังรับมา

เป็นแนวคิดปรับปรุง

ท่ัวไป
L2

PDCA
มีทศิทางเดยีวกับหน่วยงาน

อื่น ร่วมกันแก้ปัญหา
I2

(3)

30,35 
40,45

%

มีแนวทาง

มีผลตอ่ขอ้กาํหนดพืน้ฐาน 

(บางส่วน)

ขัน้ปานกลาง
A3

ถ่ายทอดไปปฏิบัติ

ขัน้ปานกลาง

เว้นบางหน่วย

อยูข่ัน้เร่ิมตน้
D3

เร่ิมมีระบบประเมิน

ปรับปรุงกระบวนการสาํคญั
L3

PDCA
เร่ิมมีทศิทางเดยีวกับความ

ตอ้งการพืน้ฐานขององคก์ร
I3

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 1- 6



A D L I

(4)

50,55 
60,65

%

มีแนวทาง

มีผลต่อขอ้กาํหนด

โดยรวม (สว่นใหญ่)ขัน้

ดี
A4

ถ่ายทอดไปปฏิบติั

ขัน้ดี อาจต่างกนั

บางหน่วย
D4

มีระบบประเมินปรบัปรุงใช้

ขอ้มลูจริง และมีการเรียนรูร้ะดบั

องคก์ร

L4

PDCA
มีทิศทางเดียวกบั

ความตอ้งการพืน้ฐาน

องคก์ร
I4

(5)

70,75 
80,85

%

มีแนวทาง

มีผลต่อขอ้กาํหนด

ต่างๆ (ทกุสว่น)

ขัน้ดีมาก

A5

ถ่ายทอดไปปฏิบัติ

ขัน้ดีมาก 

เกือบครบทุกหน่วย
D5

มีระบบประเมินปรบัปรุงใช้

ขอ้มลูจริง และมีการเรียนรู้

วิเคราะหแ์บง่ปันในระดบัองคก์ร

L5

PDCA
มีทิศทางท่ีบรูณาการ

กบัความตอ้งการ

องคก์ร

I5

(6)

90,95 
100
%

มีแนวทาง

มีผลต่อขอ้กาํหนดต่างๆ 

(ทกุสว่น)ขัน้สมบรูณ์
A6

ถ่ายทอดไปปฏิบติั

ขัน้สมบรูณ ์

ในทกุหน่วย

D6

มีระบบประเมนิปรับปรุงใช้ข้อมูล

จริง และมีการเรียนรู้

สู่การจัดการ การวเิคราะหแ์บ่งปัน

ความรู้สร้างนวัตกรรมท่ัวองคก์ร
L6

PDCA
มีทศิทางบูรณาการ

กบัความตอ้งการองคก์ร

เป็นอย่างดี 

I6

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 1- 6(ตอ่)



1
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Score Sum/4 Level
A 65 165/4 = 

41.25D 45
L 35
I 20

3

จุดอ่อน จุดแขง็
คาํถามที่ 1

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 1- 6

1



ไม่มีระบบ

การประเมนิ หมวด 1-6 ADLI

ข้ันเร่ิมต้น

ข้ันปานกลาง

ข้ันดี

ข้ันดีมาก

ข้ันสมบูรณ์

1
2

3
4

5
6

จุดอ่อน จุดแขง็



Le T C Li

(1)

0,5
%

ไม่มีรายงานผลลพัธ์

มีผลลพัธท่ี์ไม่ดี
Le1

ไม่มีรายงานข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม

หรือข้อมูลแสดงแนวโน้ม งลบ
T1

ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชงิ

เปรียบเทยีบ
C1

ไม่มีการรายงานผลลัพธใ์นเร่ืองท่ีมี

ความสาํคัญต่อความต้องการ
Li1

(2)

10,15
20,25

%

มีรายงานผลลัพธน้์อย

มีการปรับปรุงบ้าง

เร่ิมมีผลการดาํเนินงานทีด่ีบาง

เร่ือง
Le2

ไม่มีรายงานข้อมูลทีแ่สดง

แนวโน้ม

หรือมีเพยีงเล็กน้อย
T2

ไม่มีการรายงานสารสนเทศ

เชงิปรียบเทยีบหรือมีเพยีง

เล็กน้อยไม่ชัดเจน
C2

มีการรายงานผลลัพธน้์อย

เร่ืองทีม่ีความสาํคัญต่อความ

ต้องการ
Li2

(3)

30,3
5

40,4
5
%

มีรายงานผลลัพธแ์ละ

มีการปรับปรุงและ

มีผลการดาํเนินงานทีด่ีหลายเร่ือง
Le3

แสดงใหเ้หน็ว่าเร่ิมมีการ

พฒันาของแนวโน้มทีด่ี
T3

เร่ิมมีสารสนเทศเชิง

เปรียบเทยีบบางส่วน

ชัดเจน
C3

มีการรายงานผลลัพธใ์นหลาย

เร่ืองทีม่ีความสาํคัญต่อความ

ต้องการ
Li3

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 7



Le T C Li

(4)
50,55
60,65

%

มีรายงานผลลัพธแ์ละมีการ

ปรับปรุงและมีผลการ

ดาํเนินงานทีด่ใีนเกือบทุก

เร่ือง
Le4

รายงานไม่มีแนวโน้ม

ปรับปรุงทางลบ  ไม่มีระดับ

ผลการดาํเนินการทีไ่ม่ดใีน

เร่ืองทีส่าํคัญ
T4

มีแนวโน้มระดบัผลการ

ดาํเนินการเชิง

เปรียบเทยีบบางเร่ือง

ระดบัดถีึงดมีาก
C4

มีรายงานผลลัพธส์นองต่อ          ความ

ต้องการ ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการ     ที่

สาํคัญเป็นส่วนใหญ่
Li4

(5)
70,75
80,85

%

มีรายงานผลลัพธแ์ละ

มีผลการดาํเนินงาน

ทีด่ีถงึดีเลิศในเร่ืองสาํคัญ       

เป็นส่วนใหญ่
Le5

มีรายงานรักษาแนวโน้ม

ปรับปรุงทีด่ีและรักษาระดับ

ผลดาํเนินการ  ทีด่ีได้เป็น

ส่วนใหญ่
T5

มีแนวโน้มระดับผลการ

ดาํเนินการเชงิเปรียบเทยีบ

ส่วนมาก ระดับทีด่ีมาก     

แสดงถงึความเป็นผู้นาํ
C5

มีรายงานผลลัพธส์นองต่อ                     

ความต้องการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติ
การท่ีสาํคัญ 

เป็นส่วนใหญ่
Li5

(6)
90,95
100
%

มีผลการดาํเนินงานในปัจจุบัน

ทีด่ีเลิศในเร่ืองสาํคัญเป็นส่วน

ใหญ่
Le6

มีรายงานแนวโน้มปรับปรุง   

ทีด่ีเลิศ และรักษาระดับผล

ดาํเนินการทีด่ีเลิศ

ได้เป็นส่วนใหญ่
T6

แสดงถงึความเป็นผู้นาํและ

เป็นระดับเทยีบเคยีงต้นแนน

ให้องคก์รอืน่ในหลายเร่ือง
C6

มีรายงานผลลัพธส์นองต่อ          ความ

ต้องการ ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและ
แผนปฏิบัติการที่สาํคัญ 

อย่างสมบูรณ์
Li6

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 7 (ต่อ)
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คาํถามที่ 1

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 7

1



การประเมนิ หมวด 7 LeTCLi

ขั้นเร่ิมต้น

เลก็น้อย

ไม่มีระบบ

ขั้นปานกลาง

บางส่วน

ขั้นดี

ส่วนใหญ่

ขั้นดมีาก

ส่วนใหญ่

ขั้นดเีลศิ

สมบูรณ์

1

2

3

4

5

6

จุดอ่อน จุดแข็ง



ข้อเสนอแนะ

● ควรมุ่งเน้นการดําเนินการที่สอดคล้องกับระบบราชการ ๔.๐ โดยให้คณะทํางาน

ย่อยที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน (การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเปิดกว้างและ

เช่ือมโยงกัน รวมทั้งการมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย) จัดการประชุมหาแนว

ทางการปฏิบัตร่ิวมกนั โดยมีนโยบาย จก.ยศ.ทร. และแผนการปฏิบัตทิี่ชัดเจน
● ควรกําหนดให้หมวดต่างๆไปดําเนินการเตรียมการรับตรวจจาก สปช.ทร. โดย

จัดทําเป็นเอกสารรายหมวด ตามเกณฑ์และประเด็นคําถามสําคัญให้พร้อม รวมทั้ง

การบูรณาการกับหมวดอ่ืนในตามเกณฑ์ของระบบราชการ ๔.๐ แล้วรายงาน

ความก้าวหน้าการปฏิบัตใินการประชุมคร้ังต่อไป



ข้อเสนอแนะ

● ควรปรับปรุงหน้าเวบ็ของ ยศ.ทร. ในส่วนของ PMQA ให้เป็นส่ือกลางใน

การสร้างความตระหนักรู้ ตลอดจนความรู้แก่กําลังพลของ ยศ.ทร. และ

คณะทํางานที่เกี่ยวข้องตามหมวดต่างๆ เกี่ยวกับ PMQA เพ่ือให้เกิดบูรณา

การในการทํางานไปสู่วิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. อย่างแท้จริง มากกว่าการเป็น

เพียงแหล่งดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแนวทางการรับตรวจเช่นในปัจจุบัน 

โดยควรเป็นงานของสํานักงานขับเคล่ือน ประสานงาน กํากับดูแล และ

พฒันา PMQA ทีเ่สนอแนะให้จัดตั้งขึน้
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