PMQA Questions & Answers
จากการประชุม ชี้แ จงการดํา เนิ นการตามตั วชี้ วัด การพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารจั ดการ
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ผูแทนจากสวนราชการ
ไดมีคําถามในประเด็นตางๆ ดังนี้

คําถามภาพรวม
1. คําถาม
คําตอบ

ทีมผูตรวจประเมินรับรอง FL คือ ใคร เปนทีมเดียวกันกับการตรวจประเมินตัวชี้วัด หรือไม
ทีมผูตรวจประเมินรับรอง FL จะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเขาใจในงานราชการและมี
ความเขาใจเกณฑ PMQA เปนอยางดี และอบรมอยางเขมขนในเดือนกรกฎาคม 54 ซึ่งจะ
เปนคนละทีมกับผูตรวจตัวชี้วัด

2. คําถาม

ตามที่ระบุ ชวงเวลาตรวจประเมิน (พ.ย. 54 – มี.ค. 55) จะใหดําเนิ นการอะไร จะทํ า
Progressive

Level ไปก อ นหรื อ ไม และหากตรวจแล ว ผ า นเกณฑ ไ ด บ างส ว น ไม ผ า น

บางส ว น จะทํ า อย า งไร ถ า ไม ผ า นก็ เ ท า กั บ ว า ยั ง ไม พ ร อ มจะทํ า

Progressive

Level

ใชหรือไม
คําตอบ

ชวงดังกลาวเมือ
่ สวนราชการใดไดรับการตรวจประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จะรีบแจงผลให
โดยเร็ว เพือ
่ ที่จะใหมช
ี วงสูญญากาศนอยที่สด
ุ (ไมจําเปนตองรอใหตรวจครบทุก
สวนราชการ) แตอยางไรก็ตาม คะแนนตัวชีว้ ัด PMQA สะสม 3 ป จะพอทําใหทราบวา
สวนราชการนั้น ๆ มีโอกาสผานการ Certify FL หรือไม
สําหรับหลักเกณฑการพิจารณาเบือ
้ งตนในขณะนี้ คือ ทุกหมวดตองผานไมนอยกวา 80%
จึงจะถือวา ผานการรับรองเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

3. คําถาม

ผลการตรวจรับรองเกณฑฯ จะสงผลตอคะแนนตัวชี้วัด PMQA ป 2554 หรือไม (เทาที่ดู
เกณฑการใหคะแนนของป 2554 ไมนาจะสงผล)

คําตอบ

ไมสงผลตอคะแนนตัวชี้วด
ั ป 2554 เนื่องจากการตรวจรับรองเกณฑฯ เปนการดําเนินการ
สอบทานเชิงคุณภาพใหมั่นใจวา สวนราชการพรอมที่จะพัฒนาองคการในระดับกาวหนา
หรือไม

4. คําถาม

ตัวชี้วัด 12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคกรดวยตนเองตามแนวทาง PMQA
ระดับพื้นฐาน ที่ระดับคะแนน 3-5 วัดคุณภาพ หรือ วัดวา กรอกแบบประเมินครบ รวมทั้งการ
วัดระดับความครบถวนรอยละ 80, 90 วัดอยางไร
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คําตอบ

วัดความครบถวนเชิงปริมาณซึ่งนับจากประเด็นการตอบที่มีความครบถวนเทียบกับประเด็นที่
จะตองตอบทั้งหมด ซึ่งการะตอบเชิงปริมาณจะพิจารณาการอธิบายในเชิงคุณภาพ
ประกอบดวย เชน หากตอบวา ใช แตคาํ อธิบาย ตอบวา ยังไมมก
ี ารดําเนินการ หรือยังไม
จัดตั้งคณะทํางาน ประเด็นก็ถือวา ไมครบถวน

5. คําถาม

เปนตน

ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ การผลักดัน PMQA ใหผา นเกณฑ FL วา แตละกรม ผลักดันให
หนวยงานระดับกอง/สํานัก ทํา PMQA ตามเกณฑ FL ของแตละกอง /สํานัก ดวยหรือไม
หรือทําเฉพาะภาพกรม โดย กอง /สํานัก ชวยทํางานกรมตามภารกิจหลักเทานั้น

คําตอบ

หลายสวนราชการไดผลักดันเรือ
่ งนี้ในระดับกอง/สํานัก เชน สวนราชการที่มห
ี นวยงาน
สวนกลางทีต
่ ั้งในภูมิภาค สําหรับเวทีการแลกเปลี่ยน สํานักงาน ก.พ.ร. มีเวทีสานเสวนา
กลุมพัฒนาระบบบริหารเปนประจํา ซึ่งอาจนําเรื่องนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ

6. คําถาม

หากคัดเลือตัวชี้วด
ั หมวด 7 แลว ไมสามารถดําเนินการได ดวยเหตุผลตาง ๆ สามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวชีว้ ัดใหมไดหรือไม

คําตอบ

ตามหลักการจะไมสามารถปรับเปลี่ยนได เพราะจะเกิดความลักลั่นระหวางสวนราชการ การ
ปรับเปลี่ยนจะทําไดกรณีเดียว คือ เกิดจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเทานั้น
แตเนื่องจากตัวชี้วด
ั ในหมวด 7 สวนใหญเปนตัวชี้วด
ั การพัฒนาองคการ ซึ่งเปนปจจัยภายใน
จึงอาจมีผลกระทบจากปจจัยภายนอกนอย

7. คําถาม

หนวยงานภูมภ
ิ าค

หนวยงานสวนกลางที่ไปตั้งภูมิภาค ใชหลักเกณฑอะไร ในการ

พิจารณา
คําตอบ

หนวยงานภูมิภาค คือ หนวยงานที่การบริหารงานขึ้นตรงตอผูวา ราชการจังหวัด ในขณะที่
หนวยงานสวนกลางที่ตั้งในภูมิภาค คือ หนวยงานที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมภ
ิ าค แต
การบริหารงานขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการในสวนกลาง

8. คําถาม

สํานักงาน ก.พ.ร. มีการปรับเปลี่ยนบอยทั้งในแงของเกณฑ และ แบบฟอรม ซึ่งสงผลให
สวนราชการมีความยุงยาก

คําตอบ

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาเรื่อง PMQA มาเปนเวลานาน ไดเรียนรูปญหาอุปสรรคตาง ๆ ใน
การดําเนินการ จึงมีการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นตามลําดับ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในป
ระหวางป 2549- 2551 จึงสูงมาก แตนับตั้งแตป 2552 ถึงปจจุบัน เมื่อใชเกณฑ
ระดับพื้นฐาน มีการเปลี่ยนแปลงนอยลงกวาเดิมมาก จะปรับเปลี่ยนบางประเด็นให
สอดคลองกับตัวชีว้ ัดอื่นที่นาํ มาผนวกกับ PMQA หรือ ปรับเปลี่ยนแบบฟอรมใหนอยลง ซึ่ง
จะชวยลดภาระใหกับสวนราชการ
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หมวด 1
1. คําถาม

ที่กลาววา ผูบริหารติดตามตัวชี้วัดเฉพาะในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทําใหไมครอบคลุม
ประเภทตัว ชี้วัด ใน

LD

4 เรื่องตัวชี้วั ดแผนงาน โครงการ นั้น โปรดยกตัวอยางตั วชี้วั ด

ประเภทแผนงาน โครงการ
คําตอบ

ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ

เชน รอยละของการดําเนินการตามแผนของโครงการที่สําคัญ

รอยละการเบิกจายงบประมาณตามเปาหมายที่กําหนด

เปนตน

หมวด 2

1. คําถาม

การถ า ยทอดตั ว ชี้ วัด กรม ลงสํ า นั ก บุ ค คล โดยใชเ กณฑ ของ ก.พ.ร. เกณฑ บ างส ว น
ก.พ.ร. ยังไมแจงคะแนน เมื่อ 6 เดือน 12 เดือน จะเชื่อมโยงการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางไร

คําตอบ

กรณีเชนนี้ มักใช คะแนน Self-assessment ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบั งคับบัญชา
วา คะแนนดังกลาว ใกลเคียงกับผลการปฏิบัติงานจริงเพียงใด

2. คําถาม

เกณฑ SP5 ไดเพิ่ม A.5 คือ มีหลักเกณฑและวิธีการที่ใชในการจัดสรรแรงจูงใจ ไดรวมอยู
แลว เพราะมีการพูดทั้งระบบประเมินที่มีประสิทธิผลและเปนธรรม ซึ่งมีความครอบคลุม A.5
แลว ไมทราบวา SP5 กับ HR2 แตกตางกันอยางไร

คําตอบ

เดิมเรื่องการจัดสรรแรงจูงใจปรากฏอยูแลวใน SP5 (I) แตในป 2554 ใหนํามาประกาศ
หลักเกณฑใหทราบตั้งแตตัว SP5 (A)
SP5 กับ HR2 อาจเปนตัวเดียวกันก็ได หรือ SP5 มีแรงจูงใจอื่น ๆ เพิ่มเติมก็ได เชน การไดรับ
การพัฒนา หรือ สวัสดิการอื่น ๆ

หมวด 3

1. คําถาม

การวั ด ความไม พึ ง พอใจ หากเป น คํ า ถามปลายเป ด ไม ส ามารถประมวลผลเป น ร อ ยละ
จะทําอยางไร

คําตอบ

อาจใชการสํารวจจัดลําดับความไมพึงพอใจ แลวหาคาคะแนนรอยละ

4

2. คําถาม

การวัดความพึงพอใจใน RM 3.1 กับ ใน CS 6 สามารถใชผลการสํารวจดวยกันไดหรือไม

คําตอบ

การวัดความพึงพอใจใน RM 3.1 จะเนนความครอบคลุมของทุกกลุมผูรับบริการ
ในขณะที่ CS6 เนนทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ดังนั้น ผลการสํารวจของ CS6 ของกลุมผูรับบริการสามารถนํามาใชใน RM 3.1 ได

หมวด 4
1. คําถาม

ใน IT 1 ถาสวนราชการวิเคราะหแลวเห็นวา ระบบฐานขอมูลที่สวนราชการมีอยูในปจจุบัน
ไมทันสมัยและไมครอบคลุม ควรนํามาปรับปรุง (update) ขอมูลใหทันสมัย แตเนื่องจาก
ระบบฐานขอมูลดังกลาวเปนขอมูลแผนที่ (Digital Map) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) ซึ่งในการปรับปรุงขอมูลตองใชงบประมาณจํานวนมาก แตในป 2554 สวนราชการ
ไมไดตั้งงบประมาณไว กรณีนี้สวนราชการจะตองทําอยางไร

คําตอบ

ในการวิเคราะหทบทวนระบบฐานขอมูลใน A จะตองกลาวถึงประเด็นนี้ไว เพื่อใหผูบริหาร
หรือ CIO รับทราบปญหา หรือ อุปสรรค แตอยางไรก็ตามการพัฒนาระบบขอมูลใน IT 1
สามารถ ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล เดิ ม อื่ น ๆ ที่ มี อ ยู ใ ห ทั น สมั ย ได ต ามรอบของการ update ข อ มู ล
สําหรับขอมูลใหมที่จะพัฒนาก็ควรเลือกดําเนินการในสวนที่ไมมีขอจํากัดดานงบประมาณ

หมวด 5
1. คําถาม

อยากทราบว า HR3

ตอ งใช แผนกลยุ ท ธก ารบริ หารงานบุค คลของป ใ ด ป

2553 หรื อ

ป 2554
คําตอบ

ป 2554
-----------------------------------------4 พฤศจิกายน 2553

