


โดย อพคบ.ทร. 

แนวทางการ

ด าเนินการของ 

นขต.ทร.



ประเด็นการชีแ้จง

• สรุปความเป็นมาทีส่ าคญั

• เหตุผลความจ าเป็นด าเนินการปีนี้

• แนวทางด าเนินการ PMQA 2564 ของ นขต.ทร. และ ทร.







ระดบั ทร.

❑ ประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0
ผลคะแนน 385  ไม่ผ่าน 400 จงึไม่ได้เขียนรายงาน

❑ ประเมินตามเกณฑ ์PMQA 2562 
ผ่านเกณฑแ์ละรับรางวัล PMQA หมวด 2 การวางแผน

ยุทธศาสตรแ์ละสื่อสารนไปสู่การปฏบิัติ



-
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ผลการด าเนินการ ของ ยศ.ทร.
ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA 4.0 
ระดบัก้าวหน้า      400+



ระดบั นขต.ทร.

❑ ใหค้ าแนะน า/ประเมิน นขต.ทร. เพือ่พฒันาเป็น
ระบบราชการ 4.0

❑ ผลการด าเนินการ 
❑ ผ่านขัน้พืน้ฐาน ทัง้หมด
❑ ก าลังจัดท าแผนพฒันา ทร. เป็นระบบราชการ 4.0



ปัญหาข้อบ่พร่องปีที่ผ่านมา
❑หน่วยยังเข้าใจว่า การท า PMQA  คือ การท าเอกสารส่ง เพือ่ตรวจเทา่น้ัน                                                          

ต้องการพฒันาระบบงาน เพือ่ส่งผลลัพธก์ารด าเนินการ

❑ หน่วยส่งเอกสาร คราวเดยีว ท าใหร้ายละเอียดเอกสารไม่พร้อม 

❑ คุณภาพเอกสารของบางหน่วย ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ แต่เมือ่ไปตรวจประเมนิพบว่า หน่วยมคีวามเป็นเลิศ 
มากกว่ารายงาน 

❑ การด าเนินการของ Level 1 ไม่เชือ่มโยงกับ Level 0  เช่น ตัวชีวั้ด 

❑ ขาดการส่ือสารและท าความเข้าใจกับผู้บริหารของหน่วย

❑ ตัวชีวั้ดไม่สามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้จริง และตดิตามความก้าวหน้าไม่ได้

❑ การจัดโครงสร้างการท างานของคณะท างาน ฯ แยกด าเนินการ /และไม่ใช่สายงานทีถู่กต้อง

❑ ระบบการตรวจประเมิน    ควรปรับปรุง และหน่วยควรทราบประเดน็การตรวจประเมนิ 



นโยบายกองทพัเรอื ประจ าปีงบประมาณ 64

พฒันาระบบการบรหิารจดัการของกองทพัเรอืสูค่วามเป็นเลศิ

ดา้นการบรหิารจดัการ

เป้าหมาย :

ให ้นขต.ทร. และหนว่ยเฉพาะกจิ ทร. โดยมผีลการตรวจประเมนิ

ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั พ.ศ.2562

ไมน่อ้ยกวา่  300 คะแนน  มากกวา่รอ้ยละ 70

( 27 หนว่ย/38 หนว่ย)



เป้าหมายของ ทร.

❑ ทร.ไดผ่้านพจิารณาเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการ
1. ประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับดเีด่น
2. เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด  อย่างน้อย 1 หมวด  5) ด้านบุคคากร      

4) การวัดวเิคราะหก์ารจัดการความรู้ และ 3 )การจัดการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
❑ ส่งเสริมใหห้น่วยต่างๆ น าเคร่ืองมือในเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐไปใช้ประโยชนต์ามระบบงานโดยบรูณการกับเคร่ืองมือทีม่ีอยู่
❑ ส่งประกวดเพือ่รับรางวัลเพือ่เป็นการสร้างแรงจูงใจตอ่การพัฒนาหน่วยต่อไป 



หน้าทีรั่บผดิชอบและความสัมพนัธ์งานระบบราชการ

กพก.สพร.สปช.ทร.

• ก าหนดทศิทาง/
นโยบาย

• จัดท าค ารับรอง
ปฏิบัตริาชการ

กพอ.สปช.ทร.

• ประเมนิ 
PMQA ทร. 
และ นขต.ทร.

• จัดแผนพัฒนา
องคก์รของ ทร.

กพบ.สปช.ทร.

• ปรับปรุงระบบ
บริหารงาน

• พัฒนา
เคร่ืองมอื
บริหารงาน



แผนภูมิแสดงโครงสรา้งและหนา้ที่

คณะกรรมการตดิตามและก ากบัดแูลการ

ด าเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐั 

(Steering Committee)

คณะท างานพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐั 

(Working Team)

หมวด

1

หมวด

2

หมวด

3

หมวด

4

หมวด

5

หมวด

6

- ก าหนดนโนบาย กรอบแนวทาง

- สง่เสรมิ สนบัสนนุ และใหค้ าปรกึษา

- ตดิตาม เรง่รดัการด าเนนิการ

- จดัเตรยีมขอ้มลู

- ประเมนิองคก์รดว้ยตนเอง

- วเิคราะหแ์ละประเมนิเพือ่หาจดุแข็ง

และโอกาสในการปรบัปรงุองคก์ร

- จดัท ารายงานผลการด าเนนิการ

หนา้ที่



โครงสร้างการด าเนินการ PMQA 
ทร.

นขต.ทร.
หน่วย

เฉพาะกิจ
พคบ.ทร./
เสธ.ทร.

อพคบ.ทร./
ปช.ทร.

อพคบ.ทร.
ปม./รอง 
ปช.ทร.

อพคบ.ทร. 
รายหมวด

หมวด 1/ 

รอง จก.ยก.ทร.

หมวด 2/ รอง 
จก.ยก.ทร.

หมวด 3/รอง 
จก.กพร.ทร.

หมวด 4/ผอ.
สพร.สปช.ทร

หมวด 5/ รอง 
จก.กพ.ทร.

หมวด 6/ 

ผอ.สพร.ฯ

หมวด 7

ผอ.สพร.ฯ



โครงสร้างการท างาน PMQAของ ทร. 
ทร.

พคบ.ทร./ เสธ.ทร.

ผอ.สพร.สปช.ทร. เลขานุการ

อพคบ.ทร./ปช.ทร.

ผอ.กพอ.สพร.ทร. เลขานุการ

ก าหนดนโยบายทศิทางแผนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดภาครัฐ

ประเมินตนเอง จัดท ารายงาน แผนพัฒนาองคก์าร 



เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการพัฒนาองคก์ารใหม้มีาตรฐาน1

2

3

เพือ่แสวงหาหน่วยงานตน้แบบในแตล่ะหมวด

เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองภาคราชการไทยโดยรวม

วตัถปุระสงค์

20

รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลสูงสุดที่

มอบใหก้ับหน่วยงานภาครัฐที่มี การพัฒนาคุณภาพการบรหิาร

จัดการไดท้ัดเทียมมาตรฐานสากล ซึง่ไดม้าดว้ยความเพียร

พยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตัง้ใจจรงิของทกุคนใน

องคก์าร เพือ่น าพาองคก์ารใหก้า้วสูค่วามเป็นเลศิ
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ประเมินการรับรองเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพืน้ฐาน รายหมวด

(Certify Fundamental; FL)

การรับรองเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รางวัลคุณภาพ ฯ  

ท่ีมา : https://www2.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153

ผ่าน FL 
หมวด 1 และ 3



สมัครเข้ารับรางวัล 
PMQA

Yes

No ได้รับรายงานป้อนกลับ

ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 

(Best Practice Sharing)

บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ                   

(Management Tools and Projects)

การประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
(Self-Assessment)

ส่วนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

ด าเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง

๑ ๒
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

3. การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การน า
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ลักษณะส าคัญขององค์กร                              สภาพแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

7. ผลลัพธ์
การด าเนินการ

Knowledge 
Management e-government

การสร้างความผุกพัน        

แผนแม่บททรัพยากร
บุคคล 3-5 ปี 

การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

Innovation 

การบริหารความต่อเน่ือง

- ก าหนดวิสัยทัศน์ 

-นโยบาย ผบ.ทร
-ควบคุมภายใน

- ความโปร่งใส ศสส.ทร. 

- การจัดการลดผลกระทบ

- การสนับสนุนชุมชน

Vision 
Mission 
Strategic
เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี  

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

คุณภาพ        

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

พัฒนาองค์กร

ความเช่ือมโยงของระบบจัดการ
เกณฑค์ุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั

Cybersecurity 

การจัดการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ ทร.
ยก.ทร.

สปช.ทร.

แผนแม่บท/แผนต่างๆกรมฝ่ายอ านวยการ

การจัดการสารสนเทศ
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การปรับปรุงเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 6
 การจดัการ
กระบวนการ

หมวด 5
 การมุง่เนน้

ทรพัยากรบุคคล

หมวด 4 
 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

หมวด 3
 การใหค้วามส าค ั
กบัผูร้บับรกิารและ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

หมวด 1
 การน าองคก์าร

หมวด 2
การวางแผน

เ งิยุท ศาสตร์

ลกัษณะส าค ัขององคก์ร                              

สภาพแวดล้อม ความสมัพนั  ์และความทา้ทาย

หมวด 7
 ผลลพั ์

การด าเนนิการ

โครงสรา้งของเกณฑ ์PMQA ปี
2558

โครงสรา้งของเกณฑ ์PMQA
ปี 2550

โครงสรา้งของเกณฑ ์PMQA ปี
2562
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โครงสรา้งของเกณฑ ์PMQA ปี 2562 (ปัจจุบนั)



ระบบการจดัการ

ค่านิยมและแนวคดิ

• การน าองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน์
• ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
• การใหค้วามส าคญักบัพนักงานและคู่คา้
• ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูร้บับริการ
• การมุ่งเนน้อนาคต
• ความคล่องตวั
• การเรียนรูร้ะดบัองคก์รและบุคคล
• การจดัการเพื่อนวตักรรม
• การจดัการโดยใชข้อ้มลูจริง
•การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธแ์ละการสรา้งคุณค่า
• มุมมองในเชิงระบบ

ระบบการจัดการ (ตามเกณฑ์ PMQA)

• การน าองคก์ร
• การวางแผนเชิงยุทธศ์าสตร์
• การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการ
และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

• การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
• การมุ่งเนน้ทรพัยารบุคคล
• การจดัการกระบวนการ
• ผลลพัธก์ารด าเนินการ

การตรวจประเมิน

• กระบวนการ
แนวทาง

การปฏิบติั

การเรียนรู ้

การบูรณาการ

• ผลลพัธ์
ระดบั

แนวโนม้

การเปรียบเทียบ

การบูรณาการ

องคป์ระกอบการพฒันาระบบการจัดการ

บริบทขององคก์ร
• ลกัษณะองคก์ร

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร
ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร

• ความทา้ทายขององคก์ร
สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั
บรบิทดา้นกลยทุธ์
การปรบัปรุง

1

3

2
4





บริบทขององคก์ร
กระบวนการ หมวด 

1- 6
ผลลพัธ ์หมวด 7



หมวด  1

หมวด 3

หมวด  4

หมวด  2

หมวด  5

หมวด  6

หมวด  3

หมวด  7

การจัดการความรู้





วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม

บริบทยุทธศาสตร์
ระบบน าองค์การ

&
โครงสร้างหน่วย

กฎหมาย /ระเบียบ
ข้อจ ากัด

การแข่งขัน
การเปลี่ยแปลง&

โอกาส/ความท้ายทาย

การสนับสนุน
บุคลากร+

สภาพแวดล้อม
บุคลกร

ระบบประมินผลและ
ปรับปรุง

ข้อมูลเปรียบเทียบ ต าแหน่งการแข่งขัน

ผู้ส่งมอบ
พันธมิตร &

ผู้ปฏิบัติงานร่วม

ประชาชน
ผู้รับบริการ &

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สมรรถนะหลัก

สินทรัพย์ : 
Major Facilities,
Technologies &

Equipment

สป.ต่างๆ ,
องค์บุคคล/วัตถุ
& การบริการ

P.1ก(2) P.2ข P.1ข(1) P.1ก(5) P.2ก(2)

ปัจจัยทางด าเนินการ

P.1ข(3)

Products &
Services

P.1ก(1)

P.1ก(2) P.1ก(4)

ปัจจัยทางยุทธศาสตร์

ปัจจัยการเรียนรู้และการสนับสนุน

P.1ก(3) P.1ก(3) P.2ค P.2ก(3) P.2ก(1)

ข้อก าหนด
P.1ข(3)

ความต้องการ
P.1ก(2)

P.1ข(3)

P.1ข(2)

บร
ิบท

ขอ
ง

อง
ค์ก

าร



















การตอบค าถามในลกัษณะส าคญัองคก์าร

● 2 แบบ

○ ตอบแบบย่อ

○ ตอบเพือ่ใชป้ระโยชน์

42

• ย่อ 1 -2 หนา้

• ก าหนดเนือ้หา

• ผูต้รวจประเมนิคดักอรง

กรอบ/โครงสรา้ง

• เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์

• เก็บไวท่ี้หน่วย/สง่หนา้ท่ี

รวบรวมทัง้หมด
• 10 – 20 หนา้

• ผูต้รวจประเมนิ

• เสนอ ผบ.หน่วย

คดัยอ่มาเพื่อตรวจ/สอบทาน



ความเชือ่มโยงลกัษณะส าคญัองคก์ารกบัหมวดตา่งๆ 
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ความเชือ่มโยงลกัษณะส าคญัองคก์ารกบัหมวดตา่งๆ 
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การตอบค าถามของรายหมวด 

46

ถาม อะไร  

ถาม อย่างไร



47

มอีะไรบ้าง    ตอบมาเป็นข้อๆๆ 
เป็นอย่างไร  อธิบายประกอบเนือ้หา

* ตามบริบทของหน่วยงาน



Approach
A

Deployment
D

Learning
L Result

การประเมิน หมวด 1-6
ADLI

Integration
I

Plan

Do

Check/Share/Act

PDCA

Alignment

เราท าอยู่แล้ว ไม่ได้ท าเรื่องใหม่ แต่ไม่เป็นระบบ



แนวทาง หมวด 1-6 ค าถามประเภท HOW

A D L I

1 การตัง้วตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจน
ทีเ่หมาะสมกับประเด็นหลักตาม
ขอ้ก าหนดของเกณฑ์

2 การวางแผนโดยอาศัยขอ้มลู
แลว้ก าหนดขัน้ตอน กรอบเวลา
และผูรั้บผดิชอบอยา่งเป็นระบบ

3 การก าหนดตัวชีว้ดัและคา่
เป้าหมายของ ผลในระหวา่ง
การด าเนนิงานและผลลัพธต์าม
วตัถปุระสงค ์รวมทัง้มกีาร
ก าหนดแผนการตดิตาม
ประเมนิผลอยา่งเป็นระบบดว้ย

1 การด าเนนิงานตาม
แผนงานและขัน้ตอนที่
วางแผนไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้น

2 ความรับผดิชอบของบคุคล
ทีเ่กีย่วขอ้งมกีารกระท า
ตามทีก่ าหนดไวท้กุคน

3 ความมุง่มั่นตัง้ใจของ
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมคีวาม
พยายามในการกระท าสู่

ผลส าเร็จอยา่งไมย่อ่ทอ้ทกุ
คน

1 การประเมนิผลลัพธเ์ทยีบกบั
คา่เป้าหมายทัง้ตัวชีว้ดัระหวา่ง
การด าเนนิงานและผลลัพธต์าม
วตัถปุระสงค ์ท าไดค้รบทกุ
ประเด็น

2 การสรปุบทเรยีนทีไ่ดจ้าก
การด าเนนิงานและการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นบทเรยีนที่
ได ้มกีารกระท าอยา่งเป็นระบบ

3 การน าบทเรยีนไปสรา้งเป็น
นวตักรรมเพือ่การแกไ้ข
ปรับปรงุอยา่งกา้วกระโดดและ
ตอ่เนือ่ง

1ความสอดคลอ้งทีด่ขีองการ
จัดการกระบวนการทัง้ 5
ขัน้ตอน ไดแ้ก ่

• ก าหนดเป้าหมาย

• แผนงาน

• การปฏบิัต ิ

• การวดัประเมนิผลลัพธ์

• การเรยีนรูสู้ก่ารปรับปรงุ

2 การบรูณาการกระบวนการ
ทัง้ 3 ระบบคอื

• ระบบตัววดั 

• ระบบประเมนิ 

• ระบบปรับปรงุ 

ของกระบวนการนี ้ที่
สอดคลอ้งและชว่ยเสรมิการ
ท างานใหก้ับกระบวนการอืน่
ทีเ่กีย่วขอ้ง

3การมแีนวทางด าเนนิงาน
หรอืจัดการกระบวนการ ที่
สอดคลอ้งและมุง่สูผ่ลส าเร็จ
ตามความตอ้งการและ
เป้าหมายขององคก์ร



Linkage
Li

Level
Le

Trend
T

Compare
C

การประเมิน หมวด 7
LeTCLi

KRA
KPI

Goal

Benchmark

TrendKey Measure



LeTCLi Le T C Li

ประเด็น
พจิารณา
ตาม
เกณฑ์

1 รายงานผลลัพธส์ าคัญ
เทยีบกับคา่เป้าหมายในทกุ
ตัวชีว้ดัทีก่ าหนดไว ้

2 ระดับผลลัพธข์องการ
ด าเนนิงานบรรลผุลตามคา่
เป้าหมายในทกุตัวชีว้ดั

1 รายงานแนวโนม้ของ
ผลลัพธส์ าคัญเทยีบจาก
ขอ้มลูยอ้นหลังในอดตีท าได ้
ครบทกุตัวชีว้ดั

2 ทศิทางแนวโนม้ของ
ผลลัพธก์ารด าเนนิงานมี
ทศิทางทีด่หีรอืเหมาะสมใน
ทกุตัวชีว้ดั

1 รายงานการเปรยีบเทยีบ
ผลลัพธส์ าคัญกับหน่วยงาน
อืน่ในทกุตัวชีว้ดั

2 ระดับของผลการ
เปรยีบเทยีบคา่ผลลัพธก์บั
หน่วยงานอืน่ มผีลในระดบั
แนวหนา้ของกลุม่ ในทกุ
ตัวชีว้ดัทีส่ าคัญ

1 การรายงานไดต้ัววดัทีค่รอบคลมุ
ครบถว้นมคีวามส าคัญตามความ
ตอ้งการหลักขององคก์ร

2 ระดับผลลัพธท์ีส่ามารถแสดงถงึ
ความส าเร็จในการตอบสนองตอ่
ความตอ้งการของ  ผูรั้บบรกิารผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีและโครงการส าคัญ
ขององคก์ร

แนวทางการใหค้ะแนน  หมวด 7



การปรับปรุงระบบ/กระบวนการ

ตัวชีวั้ด ตามกระบวนการ/ผลผลิต

แผนบริหารความต่อเน่ือง

ผลกระทบทางลบ

ความเสีย่ง

ความโปร่งใส

การจดัการความรู้

นวตักรรม

BCM



รอบ  3 เดือน

1.จดัท าลกัษณะส าคญั

ขององคก์รไดค้รบถว้น

2.ประเมนิองคก์รดว้ย

ตนเองเทยีบกบัเกณฑ ์

คุณภาพการบรหิาร

จดัการภาครฐั PMQA 

2562

3. จดัท าแผนการปรบัปรุง  

4.จดัท าตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้น

ผลลพัธใ์นหมวดทีด่ าเนินการ

ไดค้รบถว้น

รอบ  8 เดือน

ระดบัความส าเรจ็ของการ

พฒันาองคก์ร 

รอบ 9 เดือน

มกีารวดัผลการ

ด าเนินงานของตวัชีว้ดัใน

หมวดทีด่ าเนินการ

รอบ 12 เดือน

รอ้ยละ 70 ของ นขต.ทร. 

ด าเนินการผ่านเกณฑท์ี่

ก าหนด 

กระบวนการท างานมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

กองทพัเรอืมผีลการ

ด าเนินการตามตวัชีว้ดัทีม่ี

แนวโน้มพฒันาขึน้ 

RTN success

รายงานผลการ

ด าเนินงาน PMQA 2562
ตรวจประเมนิผลการ

ด าเนินการ /ประกาศผล

ปรบัปรุงแกไ้ข การ

ด าเนินการ PMQA 2562

จดัท า 1 กจิกรรม 

โครงการ นวตักรรม 

รองรบัแผน



จุดเน้นของการด าเนินการภาพรวม

• กองทัพเรือ ได้รับรางวัล PMQA รายหมวด

• ผ่านการประเมนิระบบราชการ 4.0 คะแนน 414

• มแีผนพัฒนาองคก์าร ระยะ 5 ปี เพือ่เป็นระบบ

ราชการ 4.0

• มีลักษณะส าคัญองคก์ร

• มีการประเมนิตนเอง

• มีการเขียนรายงานด าเนินการ 

• มตีัวชีวั้ดผลลัพธ ์KPI ของ ทร. ทีด่แีละวัดได้จริง

• มกีารพฒันาระบบงานทีพ่ฒันาขึน้ 

Level 0 Level 1



กรอบด าเนินการ

แนะน าเกณฑ์
ซกัซอ้มคณะผูต้รวจ
ประเมนิและหน่วย

อนมุตัิเกณฑป์ระเมนิ ประเมนิตนเอง

เขียนแผนพฒันาองคก์าร
เขียนรายงานการ

ด าเนินการพฒันาองคก์าร
สูร่ะบบราชการ  

การปรบัปรุงยกระดบั การ
พฒันาสูร่ะบบราชการ

ตรวจประเมนิเอกสาร

Site visit สรุปคะแนน เขียนรายงานผลยอ้นกลบั เสนอ ทร.



การส่งเสริมการพฒันาระบบงานของ อพคบ.ทร.

ประเมินตนเอง (self 

assessment) 

ตรวจสอบผลการประเมิน

เบ้ืองตน้ (screen) 

ตรวจรับรอง ณ พ้ืนท่ี

ปฏิบติังาน (site 

visit)

ประเมิน

ตนเอง

excel

ตรวจสอบผล

การประเมิน

เบ้ืองตน้ 

(screen) 

วางแผนพฒันา

องคก์าร
ด าเนินการ

ติดตาม/

ประเมินการ

ด าเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ข

รายงาน

ด าเนินการ

AR

site 
visit

ประเมินผล

นขต.ทร.

น ำไปสู่กำรปฏิบติั

หลกักำร

ตรวจประเมิน

เอกสำร นขต.ทร. ตรวจประเมิน

ผูต้รวจ/ อพคบ.ทร.



แผนการด าเนนิงานในปี 2564

58

ล าดบั
ที่

รายการ ต.ค. พ.ย.  .ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชมุคณะกรรมการ พคบ.ทร./อพคบ.ทร.

2
ใหค้วามรู ้PMQA 2562                          

(คณะอนุกรรมการฯ ทร./ นขต.ทร.)

3
ประเมนิองคก์รฯ ทร. และพัฒนาองคก์ร
(คณะอนุกรรมการฯ ดา้นประเมนิ)

รวบรวมขอ้มลูและสมัครขอรับรางวลั                  
รายหมวด และ 4.0 (คณะอนุกรรมการฯ             
ดา้นประเมนิ) (level 0)

4
การประเมนิ PMQA นขต.ทร.
(คณะอนุกรรมการฯ ดา้นประเมนิ) (level 1)

5

การตรวจประเมนิ
Site visit นขต.ทร. (level 1)
(คณะอนุกรรมการฯ ดา้นประเมนิ)

1 2 3

การประเมิน
องคก์ารดว้ย
ตนเอง

จดัท ารายงาน
ปอ้นกลบั

แผนปรบัปรุง
องคก์าร

รายงาน
ผลการด าเนินการ (AR)

แผนพฒันา
องคก์ร

รอบ 1 รอบ 2 Site visit

Level 0

Level 1

สง่ตวัชีว้ดั
หมวด 7

สง่ลกัษณะ
ส าคญัองคก์าร

มว.
1 - 3

มว.
4- 6

สง่ลกัษณะ
ส าคญัองคก์าร

ประเมิน/แนะน า
สง่คะแนน



กรอบการด าเนินการของ นขต.ทร.

เอกสาร ครัง้ท่ี 1

•Excel  ก.พ.64

•ลกัษณะส าคญัองคก์าร

• ร่างตวัช้ีวดั หมวด 7 

เอกสาร           

ครั้งท่ี 2

• ลกัษณะส าคญัองคก์าร

•หมวด 1 - 3

•ปลาย เม.ย.64

เอกสาร ครัง้ท่ี 3

• หมวด 4 - 6

• ผลลพัธ ์หมวด 7

• ยอ้นหลงัหลงั                   

2 หว้ง

• ปลาย พ.ค.64

ลง KPI 
ระบบประเมิน

ผูต้รวจประเมิน

ตรวจ 

Site 
visit

• แนะน า สอบ

ทาน ศึกษา

Best 
Practice

• ปลาย พ.ค. 

มิ.ย.64

ตรวจผลคะแนนรอบ

สุดทา้ย

• มิ.ย.64

สรุปคะแนน

และ

ขอ้เสนอแนะ

หน่วย 

• ก.ค.64

เสนอผล ทร.

• ก.ค.64

อพคบ.รวบรวมเขียน

รายงานปีตอ่ไป

• ก.ย.64

สง่ผลลพัธ ์มว. 

7



ขัน้ตอนการตรวจประเมนิ

ตรวจสอบ

เอกสาร
พิจารณา KPI พิจารณา มว.1 -6

แกไ้ข ปรับแตง่

KPI 

ตรง/ถูกตอ้ง

ไมต่รง/ถูกตอ้ง
สปช.ทร. 

ตรวจสอบ



เกณฑร์บัการพิจารณา
มีเอกสารครบ

มีการ

ด าเนินการตาม

เกณฑ์

พอเช่ือไดว้า่

มีหลกัฐาน

ปรากฏ 

ผา่น

เกณฑ์

OP /assessment 1- 6 
/AR /KPIs

เอกสารสั่งการ /รายงาน /ภาพปรากฏ 



Site visit 



กรอบความคดิ Site visit

ตัง้ค าถาม

มาตรฐาน

หน่วย

จดัเตรียม

เอกสาร/

บรรยาย

บรรยายสรุป
ผูต้รวจให ้

ค าแนะน า 

หน่วย

ปรับปรุง

สง่เอกสาร

เพ่ิมเติม


