
  

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA)* 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เปน

แนวทางที่ จะพัฒนา  องคกรใหมีประสิทธิภาพ  หรือ เ รียกว า  High 

Performance Organization  การมีประสิทธิภาพนี้บงบอกถึงองคกรที่มีผล

การปฏิบัติงานสูง  เปนองคกรที่มีคุณภาพ 
 

ความเปนมาของ PMQA 

  หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ และมีพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546   สํานักงาน 

ก.พ.ร. ไดนําพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชอยางจริงจัง  โดยแนวทางหนึ่งที่

ดําเนินการคือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการซึ่งใชเครื่องมือตางๆ 

หลายรูปแบบ  อาทิ  การทํา 5 ส.  ISO  KM 

  ในการดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเครื่องมือสมัยใหมมาใชมากมาย อาทิ  

Process Redesign,   IT,  Competency,  KM      รวมทั้ง การปรับปรุง

                                                        
*
   นายสมบัติ  อิศรานุรักษ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร.  บรรยาย                

ที่กระทรวงมหาดไทย  วันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 
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กฎระเบียบตางๆโดยมีกลยุทธการปฏิบัติ และมี Strategic Control  (เชนการ

ทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซึ่งขาราชการเคยทํามาแลวตั้งแตป 2547)   

ดวย 

  การประเมินที่บริษัท TRIS ดําเนินการ มีขอเสียคือหลังการ

ประเมิน บริษัทฯ จะไมบอกวาองคกรที่ผานการประเมินนั้นมีจุดแข็งจุดออน

และขอควรปรับปรุงอยางไร   ถาปลอยไปอยางนี้  องคกรจะเสียโอกาสในการ

พัฒนาตนเองได    ดังนั้น เพื่อแกไขขอเสียดังกลาว   ใหองคกรมีโอกาส

พัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง จึงไดมีการนําระบบพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการมาใช    นี่คือที่มาของ  Public Sector Management Quality 

Award (PMQA)   เปนวิธีการที่ราชการตองการหาทางไปสูคุณภาพ  

การบริหารสูความเปนเลิศของนานาชาติ 

  ป 1951   ญี่ปุนแพสงครามโลกครั้งที่สอง  ไดเกิดเศรษฐกิจ

ตกต่ําอยางมาก   ทําการคาขายกับตางประเทศไมได   สินคาที่ผลิตก็ไมมี

คุณภาพ   ดร.เดมมิ่ง ชาวอเมริกา  จึงถูกสงตัวมาชวยญี่ปุนโดยนําระบบ

คุณภาพไปใชในโรงงานที่ญี่ปุน เพื่อหาวิธีการวาทําอยางไร การผลิตจึงจะมี

คุณภาพ  สามารถแขงขันกับตางประเทศได   ผลสําเร็จของการนําระบบ

คุณภาพมาใช   คือ รางวัลดานคุณภาพของประเทศญี่ปุนมีชื่อเรียกวา 

Deming Prize   
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  หลังจากนั้น  ประเทศตางๆ ไดเริ่มตื่นตัวที่จะนําระบบคุณภาพ

แบบญี่ปุนมาใชบาง    ในป 1984 ประเทศแคนาดาใหรางวัล Canada 

Award แตไมคอยเปนที่รูจักมากนัก    ตอมาป 1987 ประเทศอเมริกา เห็นวา

รถญี่ปุนสงมาขายในตลาดอเมริกาได  ทําไมอเมริกาจะทําบางไมได  จึงไดนํา

แนวคิดระบบคุณภาพมาใช  และไดพบวาหนวยงานที่มี คุณภาพจะมี

องคประกอบบางอยางเหมือนๆ กัน    

  ระบบรางวัลคุณภาพที่อเมริกานํามาใช  ทําใหประสบผลสําเร็จ

อยางสูงและมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก  เรียกวารางวัล  Malcolm Baldrige 

National Quality Award (MBNQA)     

   ประเทศที่ไดนําระบบคุณภาพมาใชอยางแพรหลาย  ไดแก  

ประเทศออสเตรเลีย  สิงคโปร  กลุมสหภาพยุโรป  ซึ่งครั้งแรกๆ จะทํากันใน

หมูธุรกิจเอกชนเทานั้น  อเมริกาเปนประเทศแรกที่ใหความสําคัญกับภาครัฐ

ในเรื่องระบบคุณภาพ  โดยเริ่มใชกับดานการศึกษาและการสาธารณสุข  จน

ประสบความสําเร็จ 
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ประเทศไทยกับ TQA และ PMQA         

  ประเทศไทยไดเริ่มนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการมาใชกับ

ภาคธุรกิจเอกชนกอน  โดยนําเทคนิคและกระบวนการของรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ (MBNQA)  ของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช    

  ในป 2001   สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดมอบรางวัล

คุณภาพแหงชาติ   Thailand Quality Award  (TQA)  ใหกับภาคธุรกิจ

เอกชน    

  Public Sector  Management  Quality Award   (PMQA)  

เปนรางวัลคุณภาพที่ใชกับภาคราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  รวมกับ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  ไดนําเกณฑสากลมาดัดแปลง  ตั้งเปนเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     

  องคกรใดไดรางวัล PMQA แลวจะไปขอรางวัล TQA   อีกก็ได    

หรือจะขอรางวัล  MBNQA  จากประเทศสหรัฐอเมริกาตอไปก็ได   เพราะใช

เกณฑเดียวกัน     

  การทํา   PMQA  คือการยกระดับการปฏิบัติงานขององคกรให

สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546    และใหเกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองคกรไปสู
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ความเปนเลิศ     เปรียบเหมือนรางกายของคนเรา  ถาตองการมีสุขภาพที่

สมบูรณ   จะตองดูแลรักษา   เกณฑในการวัดสุขภาพวารางกายแข็งแรง

หรือไม  วัดจากความดันโลหิตไมควรเกิน 80/120   วัดจากปริมาณโค

เรสเตอรอล   ปริมาณไตรกลีเซอไรด  เปนตน  ไมใชไปหาหมอเอายามา

รับประทานแลวจะทําใหสุขภาพแข็งแรง     

   ป 2548  สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ 150 คน  

อบรมผูตรวจประเมินภายใน  กรมละ  4-5 คน  เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

และนําความรูไปถายทอดใหองคกรของตน      

  ตอมาป 2549    ไดรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ   จัดทํา

เกณฑ  PMQA   โดยนําเกณฑ  TQA  และเกณฑจากตางประเทศมา

ประยุกตใหเขากับบริบทของราชการไทย    รวมทั้งไดเตรียมจัดอบรมผูตรวจ

ประเมินภายนอก  เพื่อทําหนาที่ประเมินองคกรภาครัฐที่ตองการขอรับรางวัล  

PMQA   และจัดอบรมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเปนที่ปรึกษา ใหคําปรึกษาแนะนํา

เรื่อง PMQA แกหนวยงานตางๆ  เชน  ถาจะทํา  PMQA  ควรจะเริ่มตน

อยางไร เปนตน 

  องคกรที่ไดรับรางวัล  PMQA จะตองแบงปนความรู  เปดเผยวา

การดําเนินงานที่ผานมา  พบปญหาอุปสรรคอะไรบาง   ไดใชเทคนิคอะไรใน

การแกไขปญหา   เชนเดียวกับผูที่ไดรับรางวัล MBNQA ในอเมริกา  ที่ตอง
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แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน  เปนผลใหองคกรมี ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  และเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว   

วิธีปฏิบัติ  ในการทํา PMQA  

อันดับแรก   ตองหาลักษณะสําคัญขององคกร  สภาพแวดลอม  

ความสัมพันธ และความทาทายขององคกรใหได     บุคลากรในองคกรตองมี

ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึงตองรูพันธกิจ หนาที่  วิสัยทัศน   

ความสัมพันธกับองคกรอื่นๆ  วามีอะไรบาง   สัมพันธกันดวยวิธี ไหน   

อะไรบางคือความทาทายขององคกรที่จะฝาไปใหได     

อันดับสอง   องคกรที่เปนเลิศจะตองปฏิบัติตามเกณฑทั้ง 7 เกณฑ            

(สวนจะทําเรื่องใดมากหรือนอยขึ้นอยูกับภารกิจของแตละองคกร)  ดังนี้   

เกณฑที่ 1   การนําองคกร  ไดแก  

 - การสรางทีมผูนําที่เขมแข็ง   โดยไมใหความสําคัญเพียง ผู

หนึ่งผูใดเทานั้น 

-  ผูบริหารมีการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทุก

กลุมอยางเปนประจํา 
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-  การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ทําใหองคกรบรรลุคานิยมที่

ตองการ 

-  การนําผลการทบทวนผลการดําเนินการขององคกรมาชวยใน

การวางแผนและตัดสินใจ  

เกณฑที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  ไดแก 

-  การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินการโดยใชเทคนิค 

SWOT 

-  ใชเวลา 1-2 เดือน ในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปและ

แผนงานระยะยาว 

-  กระบวนการวางแผนมุงเนนที่การคิดกลยุทธ ไมใชการทํา

เอกสาร 

-  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจที่ชัดเจน  มีการระบุปจจัย

แหงความสําเร็จ  เปาหมาย  วัตถุประสงค  

-  เชื่อมโยงเปาหมายกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลยุทธในการแขงขันและการประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร 

-  ระบุปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร       
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-  ตั้ง เปาหมายที่ วัดผลได เพื่อใช สําหรับการวัดผลการ

ปฏิบัติงาน 

-  นิยามกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อสามารถ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร  

-  สื่อสารแผนงานกับเจาหนาที่ทุกระดับใหเขาใจถึงบทบาทที่

ตองปฏิบัติตามแผนงาน 

-  มีการตอบสนองอยางรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนเปาหมาย

และกลยุทธ เมื่อสิ่งแวดลอมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงไป  

เกณฑที่  3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ไดแก 

-   มีการแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 

-  ใชวิธีการที่หลากหลายในการระบุความตองการของผูมีสวน

ไดสวนเสีย และการจัดลําดับความสําคัญ  

-  มีการประเมินและปรับปรุงวิธี  ในการพิจารณาความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง 
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-  มีการวิจัยเพื่อระบุถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ในอนาคต    

-  คัดเลือกคนที่ดี  ฉลาด และมีไหวพริบที่สุด ในการติดตอกับผู

มีสวนไดสวนเสีย โดยใหผลตอบแทน  การฝกอบรม และอํานาจการตัดสินใจ  

-  กําหนดมาตรฐานในการใหบริการที่สามารถวัดได  รวมทั้ง 

ตองมีการวัดผลการดําเนินงาน 

-  ตองมีชองทางในการติดตอที่สะดวกและหลากหลายใหกับผู

มีสวนไดสวนเสีย 

-  มีการติดตามและแกไข  กับทุกขอรองเรียน อยางรวดเร็ว 

-  รวบรวมขอมูลทุกอยางที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียไวที่

ศูนยกลาง เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสไดใชประโยชนจากขอมูลนั้นได  และเพื่อ

ผลักดันใหเกิดการปรับปรุง 

-  เปรียบเทียบความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

-  มุงเนนการวัดคุณคาและความจงรักภักดีของผูมีสวนไดสวน

เสีย เชนเดียวกับการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 
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-  ใชวิธีการที่เปนระบบในการสรางความจงรักภักดีแกผูมีสวน

ไดสวนเสียที่มีคุณคาตอองคกร 

เกณฑที่  4   การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   ไดแก 

-  ตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกับภารกิจและกลยุทธขององคกร 

-  จํานวนของตัวชี้วัดที่ผูบริหารหรือผูจัดการทบทวน ตองมีไม

เกนิ 20 ตัว 

-  สรางความสมดุลระหวางมุมมองของทุกตัววัด ที่มีการเก็บ

และทบทวน 

-  มุงมั่นและใหความสําคัญกับขอมูลที่เกี่ยวกับการแขงขัน 

-  สรางความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดที่เปนเหตุและเปนผล 

-  ใชเวลาในการมุงเนนตัวชี้วัดที่นําไปสูความสําเร็จในอนาคต

พอๆ กับตัวชี้วัดของผลงาน 

-  สื่อสารขอมูลผลการดําเนินการที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ  

โดยใชกราฟ  รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจไดงาย  ใหทั่วทั้งองคกร 
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-  ใชซอฟทแวรที่มีขายทั่วไป หรือมีการออกแบบ ใหเหมาะสม

กับความตองการขององคกร 

-  ใชระบบการสื่อสารภายในผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพื่อ

สื่อสารขอมูลผลดําเนินการใหแกผูที่จําเปนตองใชขอมูลในเวลาที่เหมาะสม 

-  มีการจัดทํามาตรฐานสําหรับวิธีการเก็บขอมูลและการทํา

รายงาน  เพื่อที่จะมั่นใจไดวาขอมูลนั้นมีความถูกตอง 

-  มีการประเมินและปรับปรุงฮารดแวรและซอฟแวรที่ใช

สําหรับการเก็บขอมูล  การรายงานผล และการวิเคราะห  อยางสม่ําเสมอ 

เกณฑที่ 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ไดแก 

-  มีการออกแบบงานและหนาที่ของเจาหนาที่ เพื่อสงเสริมให

เกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม   และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมและ

วัฒนธรรมขององคกร 

-  มกีารยกยองชมเชยและบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ

ชวยผลักดันใหเจาหนาที่มีความจงรักภักดี  และมีผลดําเนินการที่ดี  

-   มีการดําเนินการใหเจาหนาที่ใหม ไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ

องคกร  
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-    มีการจัดการที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ  และมีวัตถุประสงค

ชัดเจน  

-  มีการจัดทําแผนการฝกอบรม โดยใชขอมูลความตองการ

จากเจาหนาที่  การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝกอบรม 

ตลอดจนระยะเวลาในการฝกอบรม 

-  ประเมินผลหลังการฝกอบรม บนพื้นฐานของผูไดรับการ

อบรม  และการปรับปรุงการฝกอบรม 

-  มุงเนนการทําใหเจาหนาที่มีความสุขเหนือความตองการ  

มากกวาการสรางความพึงพอใจ 

-  มีวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให

เจาหนาที่  

-  มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของเจาหนาที่เปนประจํา  

จากเจาหนาที่ทุกระดับ 

-  สรางความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน และชีวิต

ครอบครัว 
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 เกณฑที่ 6  การจัดการกระบวนการ   ไดแก 

-  การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสียในปจจุบัน และเปาหมายในอนาคต 

-  การกําหนดดัชนีตัวชี้วัดกระบวนการจัดการ และพื้นฐาน

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การคนหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเชิงรุก 

-    มีการเปรยีบเทยีบกับองคกรอืน่ทีเ่ปนเลศิในดานกระบวนการ

จัดการและบริการ 

-    มีการติดตาม และควบคุมกระบวนการ 

-    มีการบริหารความสัมพันธกับองคกรอื่น 

-   มีกระบวนการสนับสนุน ตามแนวทางของรัฐ 

เกณฑที่ 7   ผลลัพธการดําเนินการ   ไดแก 

- มีขอมูลดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

-    มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
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-  สามารถอธิบายถึงผลการลดลงของขอมูล  ไดอยางชัดเจน

และมีเหตุผล 

-  เชื่อมโยงใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลกันของการปรับปรุง

ในดานตางๆ กับผลการดําเนินการ 

-   ผลการดําเนินการที่ไมเปนตามเปาหมาย  ตองไดรับการ

วิเคราะหและแกไข  

  การปฏิบัติตามเกณฑทั้ง  7  ถือเปนการพัฒนาแบบองครวม คือ

มีความสัมพันธสอดคลองเชื่อมโยงกันหมด    จะไมเปนการพัฒนาแบบแยก

สวนเหมือนที่ผานมา ที่ไมสามารถตอบไดวา ทําไปเพื่ออะไร    แตตอไปนี้

สามารถมองเห็นวาสิ่งที่กําลังทําอยู เปนสวนไหนของการบริหารจัดการ

ภาครัฐแบบองครวม 

PMQA   แบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ 

  1)  ลักษณะสําคัญขององคกร  เปนการวิเคราะหองคกร            

ทั้ง   7  กระบวนงาน   

   2)  เกณฑทั้ง 7 เปนเกณฑกลาง  แตละองคกรไมจําเปนตอง

ใชเหมือนกันหมด   สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะขององคกร   
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โดยมีกรอบทิศทางเดียวกัน  ตัวอยาง  ถาองคกรไมคอยมีสวนสัมพันธกับ

ผูรับบริการมากนัก  ในเกณฑที่ 3 เรื่องการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีบทบาทนอยลง   หรือถาองคกรเนนการวางยุทธ

ศาสตร ก็ใหมุงเนนเกณฑที่ 2 เรื่องการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  

เปนตน 

เกณฑทั้ง  7  แบงไดเปน  2 สวน  

  คือ  (1) สวนกระบวนงาน  ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของ

องคกร  ประกอบดวย เกณฑที่ 1 - 6   และ (2) สวนผลลัพธ  อยูในเกณฑที่  7  

 ความสัมพันธของเกณฑ  แบงเปน 4 สวน  

สวน/ประเภท เกณฑที ่ คําอธิบาย 

1   เตรียมความพรอม 1 - 3 เปนการเตรียมความพรอมขององคกร 

โดยเริ่มจาก  

1) กําหนดทิศทางขององคกรใหชัดเจน 

2) วางแผนเชงิยุทธศาสตรและกลยทุธ 

3) นําผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา

ประกอบขอ 1 และ 2  
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สวน/ประเภท เกณฑที ่ คําอธิบาย 

2  ปฏิบัติ  5 - 6 เมื่อวางแผนเตรียมความพรอมแลว จะ

นําไปปฏิบัติ ตองใหความสําคัญกับ

บุคลากรในองคกร   และให

ความสาํคัญกบักระบวนงาน  เพื่อ

สรางกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

3  สมองสั่งการ 4 การวัดวิเคราะหและจัดการความรู   

เปนสมองที่จะตองสั่งการทุกเรื่อง  โดย

นําขอมูลจากสมองนี้ไปสั่งการ  ไมวา

จะเปนการนาํองคกร  การจดั

กระบวนงาน  การประเมนิผลลัพธ   

เพื่อใหทุกอยางมีขอมูลจริงที่เปนเลศิ   

4  ผลลัพธดําเนินการ 7 เชื่อวาถาการวางแผนปฏิบัติมี

ประสิทธิภาพ  จะทาํใหผลลัพธองคกร

ตามพนัธกิจหนาที่  เกิดผลสมัฤทธิ์ดวย  

 ตัวอยางความสัมพันธ    เชน  การนําองคกร ตองกําหนด

ทิศทางโดยดูขอมูลจริงขององคกรวาเปนอยางไร     ตองดูวาทําไดขนาดไหน       
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และการติดตามประเมินผล ตองนําขอมูลจริงที่สามารถเรียกใชไดจากการ

จัดเก็บที่เปนระบบ  ไปใชประเมิน   

  ที่ผานมา  เมื่อบริษัท TRIS  จะมาประเมิน   องคกรตองเตรียม

ขอมูลมากมาย  เกิดความยุงยากมาก  โดยเฉพาะในปแรกๆ  เพราะองคกรไม

มีการเก็บขอมูลพื้นฐานไวกอน   ไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ    แต

ในวันนี้  หากองคกรวางแผนกลยุทธ   จะตองเขียนความตองการใหชัดเจนวา 

องคกรตองการบรรลุผลเรื่องอะไร    ขอมูลตองชัดเจน  ตองเก็บขอมูลอยาง

เปนระบบ   ไมใชเก็บทุกสิ่งทุกอยางไวในถังเดียวกันหมด   

  ในการวางแผนยุทธศาสตร   จะมองทิศทางขององคกร  มอง

การดําเนินงาน ฯลฯ  อยางมีความสัมพันธสอดคลองกัน    เกณฑทั้ง 7  จะ

เชื่อมโยงสัมพันธกันหมด   ไมทําเกณฑใดโดดๆ เหมือนในอดีต   การทํางาน

จะเปนระบบ  มีความเชื่อมโยงกับทุกสวนขององคกร 

องคประกอบของ  PMQA มาจากไหน  

  PMQA   จะทําใหทานเห็นภาพรวมของการพัฒนาที่ผานมาวา   

สิ่งที่ทําอยูนั้นคืออะไร  เปนองคประกอบดานใดของการพัฒนาแบบองครวม   

องคประกอบตางๆ  มีที่มาดังนี้ 
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 -  การนําองคกร    ปรากฏใน  พ.ร.ฎ.การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี หมวด 2, 5, 7, 8    ISO  ขอ 5.1,  5.3,  5.6,  8.5    และ  PSO 

1103,  1105,  1106, 1109  และ  1110 

 -  การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ   ปรากฏใน  

พ.ร.ฎ.หมวด 2, 3   ISO ขอ 5.4  และ   PSO 1103,  1106 และ 1109 

 - การใหความสําคัญกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   

ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 2, 5,  6,  7     ISO  ขอ 5.2, 7.2    และ    PSO  

1102   และ 1107 

 - การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู    ปรากฏใน 

พ.ร.ฎ. หมวด 3, 5, 7, 8   ISO  ขอ 8.4    และ   PSO 1101  และ 1105 

 - การมุงเนนทรัพยากรบคุคล     ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 

5, 6, 8   ISO  ขอ 6.2,  6.4,  7.2   และ  PSO  1104 

 - การจัดการกระบวนการ     ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 5, 6, 

7   ISO  ขอ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5   และ   PSO 1104 

 - ผลลพัธการดําเนินการ      ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 4, 8    

ISO  ขอ 8.2, 8.4  และ PSO  1108  และ 2101  
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 พ.ร.ฎ.  เพียงบอกวาใหทํา “ อะไร ”   ไมไดบอกวาใหทํา                

“ อยางไร ”     แตเมื่อใชทั้ง พ.ร.ฎ   ISO   และ  PSO  จะเสริมกันเปน

อันหนึ่งอันเดียว  เปนองครวม 

 ลักษณะความสัมพันธของเกณฑ  จะมุงเนนทั้งกระบวนงาน 

(Process)  และผลลัพธ (Result)   ไมไดมุงเนนเพียงอยางใดอยางเดียว     

หลัก  Balanced Score Card   กลาววาการวัดผล  ตองวัดแบบ  Balance 

ไมใชวัดอะไรอันใดอันหนึ่ง    

 ขอดีของเกณฑนี้ ในการนํามาใชคือ  องคกรสามารถปรับใชได

ตามความเหมาะสมกับองคการ   เกณฑนี้จะไมบังคับใหทุกองคกรตองทํา

เหมือนกันหมด 

 

หลักสําคัญของการพัฒนา PMQA 

  เมื่อไดวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคกรแลว  จะรูวาความ

พรอมขององคกรของเราเปนอยางไร    เราจะพัฒนาอยางเร็วหรือชากไ็ด  เชน             

กรมหนึ่งไดวิเคราะหแลวองคกรมีความพรอมในการนําระบบ  PMQA  มาใช   

อีก 3 ปจะขอรางวัลก็ได    อีกกรมบอก 3 ปไมไหว  กรมยังไมไดทําอะไรสัก

อยาง   ก็ไมเปนไร  วางแผน  5 - 10  ปเสร็จ ก็ทําได 
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  กรมจะแยกทํา   ปนี้ทํากองนี้กอนเพราะทําทุกกองไมไหว   หา

กองตัวอยางกอนก็ได หรือจะเลือกทําเกณฑใดเกณฑหนึ่งกอนก็ได   แต

สุดทาย ถากรมจะขอรางวัลตองทําครบทั้ง 7 เกณฑจึงจะไดรับรางวัล 

  แนวทางของแตละกรมจะทําอยางไรก็ได   แตเปาหมายสุดทาย

ตองเปนองคกรที่มีความเปนเลิศ และมีคุณภาพ 

ประสบการณจากการทํา PMQA ที่ผานมา  

  หนวยงานที่ไดวางแผนยุทธศาสตร  กําหนดวิสัยทัศน    ตามที่

สํานักงาน ก.พ.ร.   กําหนดไวแลว   เมื่อจะทํา PMQA    ถือวาไดทําตามที่ 

ก.พ.ร.  กําหนดทั้งหมดแลว   ถือวาผานเกณฑแลวใชไหม     ตอบวา ไมใช  

เพราะสิ่งที่ไดทํามาแลว เปนเพียง “ผลดําเนินการ”   การจะทํา  PMQA   ตอง

เริ่มตนโดยการตอบคําถามในหมวดตางๆ     อยางไรก็ตาม สิ่งที่เราทํามาแลว

สามารถนํามาเขาเกณฑทั้ง 7 เกณฑได   ทําแลวไมสูญเปลา  เพียงแต  

PMQA  เปนเกณฑรวม การนํามาเขาเกณฑ ก็ใหพิจารณาวามันคือเรื่องอะไร     

อยูในสวนไหนของเกณฑ  PMQA  
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การทําความเขาใจกับคําถาม 

PMQA  เปนการถามใน 7 หมวด  แตละหมวด จะถามแบบชี้แนะ

วาการจะทําใหแตละหมวดดีขึ้นนั้น  องคกรควรทําอะไรบาง  องคประกอบ

ของเกณฑรวม 90 คําถาม ตามแผนภูมิ ดังนี ้

 

 

 

ลักษณะสําคัญ

ของ 

องคกร 

1.การนํา

องคกร 

2 ขอ 

7 

หมวด 

1.1 การนําองคกร .2 ความรับผิดชอบตอสังคม 9 หัวขอ

ก. การกําหนดทิศทาง

ของสวนราชการ 

. การควบคุมดูแลให

มีการจัดการ 

ภายในที่ดี 

ค.การทบทวนผล 

การดําเนินการของ

องคกร 

(1) (2) 

32 ประเด็น 

ที่ควรพิจารณา

90 คําถาม 
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ฝกปฏิบัติตอบคําถาม PMQA  

  การตอบคําถาม  7  หมวด  เพื่อสรางองคกรใหเปนเลิศ   โดย

คําถามจะเปนการถามนํา ถาองคกรยังไมไดทํา ก็เปนโอกาสที่องคกรตองไป

ปรับปรุงในเรื่องนั้นใหได  เพื่อยกระดับคุณภาพขององคกรใหดีขึ้น 

  นอกจากนั้น การตอบคําถามยังมีขอดี คือ    ทําใหคนในองคกร

มีความเขาใจตรงกัน  และเขาใจองคกรได เปนอยางดีวาองคกรให

ความสําคัญกับอะไร    อีกทั้งชวยในการระบุขอมูลสําคัญที่อาจขาดหายไป  

ทําใหเกิดการมุงเนนที่ผลสําเร็จของกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินการ  

ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง  หาก

พบวาเรื่องใดมีขอมูลไมเพียงพอหรือขอมูลขัดแยงกัน  องคกรสามารถนํา

เรื่องนั้นไปจัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อแกไขปรับปรุงโดยยังไมตองประเมิน

ตนเองตอไป 

การถามตอบ “ลักษณะสําคัญขององคกร”     

คําถามมี 2 ขอใหญคือ (1) ลักษณะองคกร  (2) ความทาทายตอ

องคกร  รวม 15 คําถาม 
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“ลักษณะองคกร”  แบงออกเปน  2  หมวด  คือ (1) ลักษณะพื้นฐานของสวน

ราชการ   มี 5 คําถาม     และ  (2) ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร   

มี  3 คําถาม    

ตัวอยาง  5  คําถาม  ที่ตองตอบเรื่องลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

คําถามที่ 1  

- บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบหลักของสวนราชการมีอะไรบาง 

- มีกลไกอยางไรในการใหบริการหรือสงมอบงานแกผูรับบริการ 

คําถามที่ 2   

- วัฒนธรรมในสวนของราชการของทานคืออะไร 

- วิสัยทัศนคืออะไร 

- เปาประสงคหลักคืออะไร 

- พันธกิจคืออะไร   

- คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไวนั้นคืออะไร  (คานิยม  

หมายถึงสิ่งที่องคกรยึดถือปฏิบัติรวมกันวา ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะทําให

องคกรมีความเจริญกาวหนาได) 

คําถามที่ 3   ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน 

 - ระดับการศึกษาของบุคลากร 
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 - ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาที่ 

 - ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพ ความปลอดภัย และ อื่นๆ 

คําถามที่ 4   องคกรมีเทคโนโลยี  อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่

สําคัญอะไรบาง 

คําถามที่ 5   องคกรดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่

สําคัญอะไรบาง 

“ความทาทายตอองคกร”   แบงออกเปน 3 หมวด   คือ  (1)  สภาพการ

แขงขัน  มี 4 คําถาม     (2)  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  มี       

1 คําถาม    และ (3) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ    มี  2 คําถาม   

การถามตอบ “การนาํองคกร”     

การนําองคกร  มี 2 หัวขอที่ตองใหความสําคัญ คือ  (1) การนํา

องคกร  และ (2) ความรับผิดชอบตอสังคม    รวม 6  ประเด็น  ประกอบดวย  

12 คําถาม   

ในสวนของการนําองคกร  มี  3 ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ (1) 

การกําหนดทิศทางขององคกร  (2)  การควบคุมดูแลใหมีการบริหารจัดการ

ภายในที่ดี  (3)การทบทวนผลการดําเนินการ    แตละประเด็นจะมีคําถามวา

ทานทําตามนี้หรือยัง   ทําอยางไร     
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ลักษณะคําถามมี 2 อยางคือ อะไร กับ อยางไร  ถามวา  “อะไร”    

ตอบงาย   เชน  ถามวาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานคืออะไร   

แผนงาน เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวชี้วัดมีอะไรบาง       แตถามวา 

“อยางไร”  ตอบยาก   เชน ถามวานายแดง ไดชื่อมาอยางไร   การตอบตอง

อธิบายวาไดมาเพราะแมนําวันเกิดไปใหพระตั้งชื่อให   ไดดูอักขระตัวอักษรที่

เปนมงคลนาม เปนตน 

ตัวอยางคําถาม  ดังนี้ 

คําถามที่  1 องคกรของทานไดกําหนดทิศทางอยางไร     ไดกําหนดวสิัยทศัน  

การถายทอดไปสูระดับลางอยางไร   คานิยมขององคกรคืออะไร   (เหตุผลคือ  

เขาตองการสอนวาในการนําองคกร  ควรจะทําอะไรบาง  โดยวิธีการถามวา

ทานไดทําหรือยัง   ถายัง  หรือทําแลวแตไมสําเร็จ ไมดี  ก็จะเปนโอกาสให

ตองปรับปรุงตนเอง)  

คําถามที่  2    การสรางบรรยากาศ การใหอํานาจการตัดสินใจ  นวัตกรรม

และความคลองตัวในการดําเนินงาน   ถามวาผูบริหารไดสรางบรรยากาศใน

การทํางาน เพื่อใหขาราชการไดมีการตัดสินใจดวยตัวเอง  เพื่อใหมีการ

ทํางานไดคลองตัวไดอยางไร  
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คําถามที่  3  องคกรของทานไดทํางานและมีการตรวจสอบไดอยางไร 

คําถามที่  4  การกําหนดความรับผิดชอบอยางไร 

คําถามที่  5  การปกปองผลประโยชนของประเทศชาติไดอยางไร 

มีขอสังเกตวา   

(1)   ผูนําไมใชเพียงกําหนดทิศทางอยางเดียว   แตจะตองกําหนดวิธีการ

ทบทวนผลการดําเนินการ  วาการดําเนินงานที่ผานมานั้นเปนไปตามทิศทาง

หรือไม (ทบทวนดวยวิธีอะไร   อยางไร )  ดวย 

(2)  สิ่งที่หนวยงานของรัฐยังไมใหความสนใจมากอนเลย  คือในหมวด 1 

(การนําองคกร)   เปนการตรวจสอบวาผูนําไดดําเนินการนําองคกรอยางมี

เปาหมายชัดเจนหรือไม    และผูนํานอกจากจะมีทิศทางที่ดี จะตองมีความ

รับผิดชอบตอสังคมดวย ไมใชทําใหองคกรรอดอยางเดียว  ซึ่งเปนเรื่องใหม  

หมายถึงการทํางานตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอสาธารณะดวย วามี

หรือไม อยางไร    ตองดําเนินการอยางมีจริยธรรม  และใหการสนับสนุน

ชุมชน  องคกรที่เปนเลิศ  จะไมใชองคกรที่อยูอยางโดดเดี่ยว   แตตองให

ความสําคัญกับสังคมที่อยูรอบดาน โดยเฉพาะชุมชน   เพื่อใหชุมชนมอง

องคกรในทางที่ดี       
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(3)  ผูนําควรประพฤติปฏิบัติใหเกิดลักษณะสําคัญ 3 ประการ  คือ   (ก) มอง

ในสิ่งที่คนอื่นมองไมเห็น ตองมองไกล มีวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศนองคกรให

ชัดเจน   (ข) ตองถายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดไปสูลูกนองใหได   (ค)  ผูนําที่ดีตอง

พาองคกร และทุกคนในองคกร ใหอยูรอด 

การถามตอบ  “การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยทุธ”   

เพื่อตรวจสอบการจัดทํายุทธศาสตร  วิธีการวางแผนและกลยุทธ  

วาองคกรมีวิธีอยางไรในการทําแผนฯ    ไดนําปจจัยที่ เกี่ยวของมา

ประกอบการวางแผนอยางไร     ถาไดดําเนินการทํา SWOT Analysis  

วิเคราะหปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน  รวมทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส  ภัย

คุกคาม  หรือไม     เปาประสงคชัดเจนหรือไม    เกิดความสมดุลกับผูมีสวน

ไดสวนเสียหรือบุคคลอื่นแลวหรือยัง    บางครั้งตองคํานึงความสมดุลของ

ตางกลุมดวย เพราะตองการใหทุกคนไดประโยชนเทาๆ กันการตรวจสอบการ

จัดทําแผน  จะพิจารณาวามีการจัดทําแผนอยางไร    คาดผลเปาหมายใน

อนาคตอยางไร    มีเกณฑการเปรียบเทียบอยางไร     ถามเพื่อแนะวาการ

กําหนดกลยุทธที่ดีควรมีองคประกอบอะไรบาง    ถาตอบไดดี ถือเปนจุดแข็ง   

ทุกคําถามเมื่อตอบเสร็จ นํามาวิเคราะหประเมิน  จะรูไดทันทีวาองคกรมีจุด

แข็งและโอกาสในการปรับปรุงอยางไร  

       28       การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 

 

 

 

การถามตอบ  “การใหความสําคัญกบัผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสีย”   

จะถามเพื่อหาความรู  ความสัมพันธ และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดังนี้ 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร  ในการกําหนดและจําแนกกลุม

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- องคกรไดคํานึงถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่พึงมีใน

อนาคต  มาประกอบการพิจารณาดังกลาวอยางไร  

-  องคกรมีวิธีการอยางไร  ในการรับฟง รวมทั้งเรียนรูความ

ตองการและความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแต

ละกลุม 

-  องคกรไดนําขอมูลตางๆ จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน  และการปรับปรุงกระบวนการ  รวมถึง

การพัฒนาการบริการใหมๆ  อยางไร 

-  กลไกที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใชในการ

ขอขอมูลหรือขอรับบริการหรือรองเรียนตอสวนราชการมีอะไรบาง 

 -  องคกรมีแนวทางอยางไร ในการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อติดตอ

กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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 -  องคกรมั่นใจไดอยางไร วาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนได

ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว 

 -  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการวัดความพึงพอใจและไมพึง

พอใจของผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 

 -  องคกรมีวิธีการอยางไร  เพื่อใหการวัดดังกลาวไดขอมูลซึ่ง

สามารถนําไปใชสรางความประทับใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี 

 -  องคกรนําผลการวัดความพึงพอใจ และไมพึงพอใจไป

ปรับปรุงการดําเนินการของสวนราชการอยางไร  

การถามตอบ  “การวัด การวิเคราะห  และ การจัดการความรู”   

จะถามเพื่อวัดวิเคราะหผลการดําเนินการขององคกร   และการ

จัดการสารสนเทศและความรู  ดังนี้ 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการเลือกและรวบรวมขอมูลและ

สารสนเทศ ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน   เพื่อใชในการติดตามผล

การปฏิบัติงานและผลการดําเนินการของสวนราชการโดยรวม 

-  องคกรมีวิธีอยางไร ในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มา

สนับสนุนการตัดสินใจในสวนราชการและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 
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-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการเลือกขอมูลและสารสนเทศ

เชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจในองคกร  และสนับสนุนใหเกิด

นวัตกรรม  

-     องคกรทําอยางไร เพื่อใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมี

ความพรอมใชงานและทําใหบุคลากร  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

และองคกรอื่นๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกันสามารถเขาถึงขอมูลและ

สารสนเทศดังกลาว 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการทําใหอุปกรณเกี่ยวกับ

สารสนเทศที่ใชในองคกรมีความเชื่อถือได ปลอดภัย และใชงานงาย 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการทําใหขอมูลและสารสนเทศที่

ตองการ  และอุปกรณที่เกี่ยวกับสารสนเทศนั้นเหมาะสมและทันสมัยอยู

เสมอ 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุผล 

ในเรื่อง (1) การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากรในองคกร   (2) การ

รับถายทอดความรูที่มีประโยชนจากผูรับบริการและหนวยงานอื่น  (3) การ

แสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
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การถามตอบ  “การมุงเนนทรัพยากรบุคคล”   

  จะถามเกี่ยวกับ ระบบบริหารงานบุคคล    การเรียนรูของ

บุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  และความผาสุกและความพึงพอใจของ

บุคลากร  ดังนี้ 

- องคกรมีวิธีการอยางไร ในการจัดระบบบริหารงานบุคคล เพื่อ

สงเสริมใหบุคลากรเกิดความรวมมือ  ความคิดริเริ่ม  การกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ นวัตกรรม ความคลองตัว และทันตอความตองการของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย อยูเสมอ 

-  ในการจัดระบบบริหารงานบุคคล   องคกรได คํานึงถึ ง

วัฒนธรรมและความคิดของบุคลากร และของชุมชนซึ่งองคกรมีปฏิสัมพันธ

ดวย มาพิจารณาอยางไร 

-  องคกรทําอยางไร เพื่อใหการสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนความรู

หรือทกัษะระหวางบุคลากรภายในองคกรมีประสิทธิผล 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ (1) ให

แผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดไว   (2) ใหเกิด

ความสมดุลระหวางเปาประสงค ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคกรกับ

ความตองการของบุคลากร  ในดานการพัฒนาการเรียนรู และความกาวหนา

ในการทํางาน 
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-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการใหการศึกษาและฝกอบรม  ซึ่ง

ครอบคลุมในเรื่องการอบรมบุคลากรใหม  จริยธรรม  การบริหารจัดการ  การ

พัฒนาภาวะผูนํา  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอมในการ

ทํางาน 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการสงเสริมสุขอนามัย  ความ

ปลอดภัย  การปองกันภัย  การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและ

อุปกรณ  ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  โดย (1) องคกรกําหนดเปาหมาย

หรือตัวชี้วัดในเรื่องดังกลาวอยางไร  (2) บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริม

และปรับปรุงในเรื่องดังกลาวอยางไร 

- องคกรมีวิธีอยางไร  ในการทําใหสถานที่ทํางานมีการ

เตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไปได

อยางตอเนื่อง 

การถามตอบ  “การจัดการกระบวนการ”   

  จะถามกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน  

ดังนี้ 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการกําหนดวากระบวนการใดเปน

กระบวนการที่สรางคุณคาที่สงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและสวน

ราชการ 
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-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่ สําคัญสําหรับกระบวนการที่สรางคุณคา     โดยนําขอมูลที่ ไดจาก

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาประกอบในการจัดทํามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานเหลานั้น 

-  มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวมี

อะไรบาง 

-  องคกรมีตัวชี้วัดอะไร   ที่แสดงถึงผลสําเร็จของกระบวนการ

สนับสนุน 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการนํากระบวนการดังกลาวไป

ปฏิบัติ    เพื่อใหบรรลุผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น  

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการลดคาใชจายในดานการ

ตรวจสอบ การทดสอบ  และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการ

ดําเนินการ 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด  

การทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 
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การถามตอบ “ผลลัพธการดําเนินการ”     

  จะถามผลลัพธการดําเนินการใน  4 มิติ ไดแก  มิติดาน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ    มิ ติดานคุณภาพการใหบริการ   มิ ติดาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติดานการพัฒนาองคกร  ดังนี้ 

-  ผลการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรและกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติงาน 

-  ผลดานการบูรณาการกับสวนราชการที่เกี่ยวของกันในการ

ใหบริการ  หรือการปฏิบัติงาน 

-  ผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

-  ผลตัวชี้วัดที่สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 

-  ผลดานประสิทธิภาพของการปฏบิัติราชการ 

-  ผลการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของ

กระบวนการที่สรางคุณคา 

-  ผลการปฏิ บั ติ งานตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของ

กระบวนการสนับสนุน 
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-  ผลดานระบบบริหารงานบุคคล 

-  ผลดานการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร 

-  ผลดานความผาสุก ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของ

บุคลากร 

สรุป      

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  นับวามี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะหลักเกณฑที่กําหนดจะชวยสงเสริม

ใหสวนราชการมีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิ บั ติงานสู

มาตรฐานสากล  สอดคลองกับกลยุทธหลักในการสรางความเปนเลิศใน

ระบบราชการ  ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 แผนการบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2548 - 2551 และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

  

 


