สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายละเอียดการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ที่มา
1.1 มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้นาการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน และสานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทาเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในปี พ.ศ. 2549
1.2 สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 โดยนาเกณฑ์
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ประจาปี ค.ศ. 2003 ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการ
บริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)
เพื่อ ให้ส่ว นราชการนาไปใช้เ ป็น แนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การขององค์ก ารสู่ร ะดับ
มาตรฐานสากล
1.3 ในปี พ.ศ. 2551 สานักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ฉบับที่ 1 ขึ้น ที่ถือว่าเป็นการดาเนินการของกิจกรรมการบริหาร
จัดการองค์การที่สาคัญในระดับพื้น ฐานและสอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และกาหนดให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการพัฒนาองค์การปีละ 2 หมวด
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 ซึ่งถือว่าเป็นแนวทาง “การปรับปรุงทีละขั้น ” เมื่อส่วนราชการดาเนินการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้ว จะสามารถพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
มาตรฐานเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไปได้
1.4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ขึ้น เพื่อติดตาม และตรวจสอบความพร้อมของส่วนราชการก่อนที่จะเข้าสู่
การดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award)
1.5 อ.ก.พ.ร. เกี่ ยวกั บการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ ในการประชุ มเมื่ อวั นที่
20 ตุลาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ได้พัฒนาไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล เพื่อให้ส่วนราชการสามารถยกระดับและพัฒนาองค์การให้สูงขึ้น
1.6 อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน
2558 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level
Version 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองของส่วนราชการ ในการวิเคราะห์หาโอกาสในการ
ปรับปรุง สาหรับส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับ ที่ 1 แต่ยัง ไม่ไ ด้รับ
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รางวัล คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะเป็น การช่ว ยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น สู่
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต่อไป
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ก าหนดระยะเวลาการตรวจรั บ รองคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ จะเป็นปี
สุดท้ายสาหรับการตรวจรับรองฯ ฉบับที่ 2) ทั้งนี้ ในการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
ฉบับที่ 2 ได้มีข้อยกเว้นการตรวจสาหรับส่วนราชการที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแล้ว
รวมทั้งในกรณีที่ส่วนราชการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ และมีคะแนนการตรวจ
ประเมิน 275 คะแนนขึ้นไป โดยจะถือว่าได้รับการรับรองฯ โดยปริยาย
2. การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
2.1 แนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
1) ความเป็นระบบ (Systematic) คือ ความเป็นระบบของ
กระบวนการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ที่จะทาให้ส่วนราชการสามารถดาเนินการ
ไปได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์การ
2) ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
มุ่ง เน้น ในการนากระบวนการ ที่กาหนดไว้อ ย่า งเป็น ระบบไปสู่ก ารปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอและทั่วถึง เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของส่วนราชการ
3) การวัดผลได้ (Measurable) คือ การกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้
ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของส่วนราชการ รวมทั้ง
ใช้ใ นการศึก ษาเทีย บเคีย ง (Benchmark) เพื่อ การปรับ ปรุง และพัฒ นา
ส่วนราชการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ การดาเนินการเพื่อตอบสนอง
ต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การหาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
5) นวัตกรรม (Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญต่อการปรับปรุงบริการ
กระบวนการ และการปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 วัตถุประสงค์การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2
การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 เป็น
การตรวจรับรองเพื่อให้มั่นใจว่า
1) ส่วนราชการมีแนวทางหรือระบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อลักษณะสาคัญขององค์ก าร และ
การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
2) มีการปฏิบัติตามแนวทาง และระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
3) มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม
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2.3 จุดเน้นในการตรวจรับรอง
เป็ น การตรวจเชิ ง คุ ณ ภาพโดยคณะผู้ ต รวจรั บ รองฯ ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและ
บุคลากรหลักในทุกหมวด และจะให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ของการดาเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ของหมวดต่าง ๆ โดยมีจุดเน้นการตรวจรับรองฯ ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์การ ให้ความสาคัญกับบทบาทของผู้บริหารในการเป็นผู้ขับเคลื่อนและ
ชี้นาองค์การเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และการเป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ให้ความสาคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ
โดยนาข้อมูลต่างๆ มาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับเป้าหมาย
ความสาเร็จที่ส่วนราชการต้องการบรรลุ โดยยกตัวอย่างแผนงานโครงการที่ไปตอบโจทย์ดังกล่าว
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสาคัญกับการนาผล
จากการรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริก าร กระบวนการทางานอย่าง
เป็นรูปธรรม
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ของการนา
ข้ อมู ล สารสนเทศ องค์ ความรู้ ไปใช้ ในการตั ดสิ นใจในด้ านต่ างๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงแผนปฏิ บั ติ การ
การตัดสินใจอย่างทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น นวัตกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
หมวด 5 การมุ่ งเน้น บุค ลากร ให้ ค วามส าคั ญกั บ ขี ดความสามารถของบุค ลากรที่ร องรั บ
การทางานในปัจจุบัน และอนาคต
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ให้ความสาคัญกับความสาเร็จของการปรับปรุงที่เป็น
รูปธรรม เช่น การปรับปรุงระบบงาน การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ให้ความสาคัญกับความสาเร็จของตัวชี้วัดที่สาคัญตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
2.4 กาหนดการตรวจรับรอง
กรณีตรวจช่วงเช้า
09.00 – 09.15 น. : ส่ วนราชการน าเสนอกระบวนการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการ
ภาครัฐในภาพรวม
09.15 – 11.45 น. : ตรวจประเมินผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพฯ หมวด 1 ถึง หมวด 7
11.45 – 12.00 น. : ผู้ตรวจสรุปผลเบื้องต้นและให้ข้อแนะนาในการพัฒนาองค์การ
กรณีตรวจช่วงบ่าย
13.00 – 13.15 น. : ส่ วนราชการน าเสนอกระบวนการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการ
ภาครัฐในภาพรวม
13.15 – 15.45 น. : ตรวจประเมินผลการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพฯ หมวด 1 ถึง หมวด 7
15.45 – 16.00 น. : ผู้ตรวจสรุปผลเบื้องต้นและให้ข้อแนะนาในการพัฒนาองค์การ
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2.5 การเตรี ย มเอกสารประกอบการตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
1) ลักษณะสาคัญขององค์การ
2) ผลการประเมินองค์การตามโปรแกรมคานวณผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Self Certified FL) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสาหรับ
ใช้ในการประเมินองค์การได้ที่ www.opdc.go.th> PMQA> เอกสารและสื่อ ปี 2561
3) จัดส่งไฟล์ ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับรองฯ ภายในวัน ที่ 10 มกราคม 2561
ที่อีเมล pmqa@opdc.go.th
4) เอกสารนาเสนอผลการพัฒนาองค์การในรูปแบบ PowerPoint (นาเสนอ ณ วันตรวจรับรองฯ)
หมายเหตุ : กรณีที่ส่วนราชการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และขอตรวจรับรองฯ ฉบับที่ 2
ร่วมด้วย สานักงาน ก.พ.ร. จะดาเนินการตรวจรับรองฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประกาศผลรางวัลฯ แล้ว
โดยส่วนราชการที่ได้รับรางวัลฯ หรือมีคะแนนการตรวจประเมิน รางวัลฯ 275 คะแนนขึ้นไป
จะถือว่าได้รับการรับรองฯ โดยปริยาย

