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Quality Award
รางวัลคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

พลอากาศโท อภิชาต ิ โกยสุขโข

นายกสมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย



พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546



พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

การบริหารกิจการ

บานเมอืงทีด่ี

ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสม่ําเสมอ

เกิดประโยชนสุข
ของประชาชน

เกิดผลสมัฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

ตอบสนองความตองการ

ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
ใหทนัตอสถานการณ

มีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ

ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน



เปาหมายแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546–2550)
• การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น (Better 

service Quality)

• การปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม 

(Rightsizing)

• การยกระดับขีดความสามารถของขาราชการ (High 

Performance)

• การตอบสนองระบอบประชาธปิไตย (Responsive to 

Democratic Governance)



กรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ



กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551

ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล                               45

• ผลสําเร็จตามแผนปฏบิัติ

ราชการ 

1. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

13

1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวมหรือ

เคานเตอรบริการประชาชน

2

2. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจ

10

หมายเหตุ : ถาไมมีกลุมภารกิจใหนําน้ําหนักไปรวมไวที่ตัวชี้วัดที่ 1 รอย

ละ 5 และตัวชี้วัดที่ 3 รอยละ 5

3. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของสวนราชการ

ระดับกรมหรือเทียบเทา

15

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามเปาหมาย

ผลผลิตของสวนราชการ    (ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)

5



กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551

ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการ

ใหบริการ  

20

• การเสริมสรางธรรมาภิ

บาล
4. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นและรวม

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

6

5. ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

ราชการ  

3

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต

6

• ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

7. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5



กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551

ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

มิติที่ 3 มิติดาน

ประสิทธิภาพของ     การ

ปฏิบัติราชการ  

10

• การบริหารงบประมาณ 8. รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน

3

• ประสิทธภิาพของการใช
พลังงาน

9. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสวนราชการ

3

• การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ

10. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

2

• การจัดทําตนทุนตอหนวย 11. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทนุตอหนวย

ผลผลิต

2



กรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2551

ประเด็นการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนา

องคกร

25

• การบริหารจัดการองคการ 12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
22

• การพัฒนากฎหมาย 13. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา

กฎหมายของสวนราชการ

3

รวม 100



เครื่องมือผลกัดนั

ใหเกิดผลลัพธ



Malcolm Baldrige

National Quality Award



รางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศรางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศ

• Canada Award (1984)

• Malcolm Baldrige National Quality Award (1987)

• Australian Business Excellence Awards (1988)

• European Foundation Quality Management (1991)

• Singapore Quality Award (1994)

• Japan Quality Award (1995)

• Thailand Quality Award (2001)

Canada

USA
Australia
EU

Singapore

Japan

Thailand



รางวัลคุณภาพแหงชาติ

Thailand Quality Award 

(TQA)



รางวัลคุณภาพแหงชาติ

เพื่อองคกรที่เปนเลิศ

“ รางวัลคุณภาพแหงชาติเปนรางวัลอันทรง

เกียรติ  ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เปน

เครื่องหมายแสดงถึงความเปนเลิศในการบริหาร

จดัการองคกรที่ทัดเทียมระดบัมาตรฐานโลก ”



เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

Thailand Quality Award



ทิศทางของ TQA ในประเทศไทย

เกณฑคุณภาพ

เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ

ดานการจัดการศึกษาแพทยศาสตร

2548

Criteria for 

Performance Excellence

in Medical Education 2005

Consortium of Thai Medical Schools

เกณฑคุณภาพ

เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ

ดานการจัดการศึกษาแพทยศาสตร

2548

Criteria for 

Performance Excellence

in Medical Education 2005

Consortium of Thai Medical Schools

มาตรฐานโรงพยาบาล

ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

พศ. 2550

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล

มาตรฐานโรงพยาบาล

ฉบับฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

พศ. 2550

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล

THAILAND QUALITY AWARDTHAILAND QUALITY AWARD

THAILAND QUALITY CLASSTHAILAND QUALITY CLASS

มาตรฐานการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสหากิจ

มาตรฐานการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสหากิจ



ระบบงานสําคัญของ รพ.

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ
การกํากับดูแลวิชาชีพ
โครงสรางกายภาพและสิ่งแวดลอม
การปองกันการติดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดการดานยา
ระบบการตรวจทดสอบฯ
งานบริการโลหิต
การทํางานกับชุมชน
กระบวนการดูแลผูปวย

การเขาถึงและเขารบับริการ
การประเมินผูปวย
การวางแผน
การดูแลผูปวย
การใหขอมูลและเสรมิพลัง
การดูแลตอเนื่อง

ดานการดูแลผูปวย
ดานการมุงเนนผูรับผลงาน
ดานการเงิน
ดานทรัพยากรบุคคล
ดานประสิทธิผลขององคกร
ดานการนําและสังคม
ดานสรางเสริมสุขภาพ

มาตรฐานโรงพยาบาล

ฉบับฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป พศ. 2550

ตอนที่ IV

ตอนที่ III

ตอนที่ II

ตอนที่ I

การนํา

การวางแผน
กลยุทธ

การมุงเนนผูปวย
และสิทธิผูปวย

การวัด วิเคราะห และจัดการความรู

การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

ผลลพัธ

กระบวนการดูแลผูปวย



รางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ



เกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

6. การจดัการ

กระบวนการ

5. การมุงเนน

ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ

กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา

องคกร

2. การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร

และกลยุทธ

P. ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลพัธ

การดําเนินการ



การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ
การประเมินองคกรดวย

ตนเอง (Self-Assessment)
การประเมินองคกรดวย

ตนเอง (Self-Assessment)
1 สวนราชการทราบจุดแข็ง

และโอกาสในการปรับปรุง
สวนราชการทราบจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุง

2

สรางแผนปรับปรุงสรางแผนปรับปรุง
3

ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง
4

สมัครเขารับรางวัล สมัครเขารับรางวัล 

Yes

No ไดรับรายงานปอนกลับไดรับรายงานปอนกลับ

ไดรับรางวัล และ/หรือไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณ

ไดรับรางวัล และ/หรือไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณ
การแบงปนวิธีการปฏิบัติที่เปน

เลศิ (Best Practice Sharing)

การแบงปนวิธีการปฏิบัติที่เปน

เลศิ (Best Practice Sharing)



วัตถุประสงค

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
• เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล

• เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัด

ฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงาน

ภาครัฐ



องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ  และตัวอยางและตัวอยาง

1. การนําองคกร

ก. การกําหนดทิศทาง       

ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

(1) (2)

7 หมวด

17 หัวขอ

30 ประเด็น        

ที่ควรพจิารณา

ค. การทบทวนผล                 

การดาํเนินการขององคกร

105 คําถาม

ข. การควบคุมดูแลใหมี

การจัดการภายในที่ดี



PMQA ปหนาตามลาเรา...จริงหรือไม?

แนวโนม

• กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ ก.พ.ร.ให

น้ําหนักคะแนนระดับความสําเร็จของ PMQA เพิ่มขึ้นจาก 

22% จะเปน 100% ในที่สุด

• กรมแพทยของทุกเหลาทพัเปนเปาหมายหลักในการเปน

หนวยนํารองของเหลาทัพในการดําเนินการเรื่อง PMQA. 

ในระดับหนวยขึ้นตรง



แผนการดําเนินการ PMQA ของ พอ.บนอ.

• ผูบริหาร - ชี้นํา ผลักดัน และสงเสริม 

• สรางทีม

Change Agent - ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ผูตรวจประเมนิภายใน - ประเมินองคกรและชี้ใหเห็นประเด็นทีค่วร

ปรับปรุง

วิทยากรตัวคณู – ขยายผลสรางความรูความเขาใจ

• สรางความรูความเขาใจใหทุกคนในองคกร

• พอ.บนอ.ดําเนินการตามเกณฑ PMQA

• รพ.ภูมิพลอดลุยเดชและ รพ.จันทรุเบกษา ตอยอด HA สู TQA



การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

ความรูความเขาใจ

เบื้องตน

ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเกณฑ

ความสามารถ       
ในการประเมิน          
องคกรและชี้แนะ
ประเด็นปรับปรุง

ความสามารถใน
การขยายผลสราง
ความรูความเขาใจ

หล
ักสู
ตร
ผูต
รว
จป
ระเ
มิน

ภา
ยใน

อง
คก
ร

หล
ักสู
ตร
วิท
ยา
กร
ตัว
คูณ

Road Show





การพัฒนาคุณภาพการบรหิาร

จัดการเปนกระบวนการที่มุงเนน

ใหเกิดการเรียนรู ไมใชมุงเนนการ

ไดคะแนนสูง และ

เปนกระบวนการตองดําเนินการ

ตอเนื่อง ไมใชโครงการเฉพาะกิจ



แหลงขอมูลเพิ่มเติม

• สํานักงาน ก.พ.ร.

www.opdc.go.th

• สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

www.ftpi.or.th

• รางวัลคุณภาพแหงชาติ

www.tqa.or.th

• Malcolm Baldrige National Quality Award

www.quality.nist.gov


