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หลักการของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA Criteria)

• 4.1 คานิยมหลัก 11 ประการ

• 4.2 เกณฑ 7 หมวดและความเชื่อมโยงขององคประกอบ

• 4.3 องคประกอบรายเกณฑทั้ง 4 ระดับชั้น

• 4.4 หลักเหตุผลของการใชประโยชนจากเกณฑ

• 4.5 องคประกอบของเกณฑ หมวด 1-7

• 4.6 หลักการจัดการที่ดี สําหรับหมวด 1-6  และ  หมวด 7

Module  4Module  4



PMQAPMQA
Organization Organization หลักคิด : 11 Core Values 

การนําองคการการนําองคการ
อยางมีวิสัยทัศนอยางมีวิสัยทัศน

ความเปนเลิศความเปนเลิศ
ที่มุงเนนที่ลูกคาที่มุงเนนที่ลูกคา

การมุงเนนอนาคตการมุงเนนอนาคต

การจัดการโดยใชการจัดการโดยใช
ขอมูลจริงขอมูลจริง

มุมมองเชิงระบบมุมมองเชิงระบบ

ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ
ตอสังคมตอสังคม

การมุงเนนที่ผลลัพธการมุงเนนที่ผลลัพธ

และการสรางคุณคาและการสรางคุณคา

การจัดการเพื่อการจัดการเพื่อ
นวัตกรรมนวัตกรรม

ความคลองตวัความคลองตวั

การใหความสําคัญกับการใหความสําคัญกับ

พนักงานและคูคาพนักงานและคูคา

การเรียนรูขององคการการเรียนรูขององคการ

แลและะแตละบุคคลแตละบุคคล
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PMQAPMQA
Organization Organization หลักคิด : 11 Core Values 

Lead the organization Manage the organization Improve the organization
Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning

Customer
Driven

Excellence
มุงเนนลูกคา

Focus on
Results &
Creating

Value
เนนผลลัพธ
สรางคุณคา

Systems 
Perspective
มองเชิงระบบ

Focus on 
Future
เนนอนาคต

Social 
Responsibility

รับผิดชอบ
สังคม

Visionary 
Leadership
นําอยางมี
วิสัยทัศน

Agility
คลองตัว

Valuing
Employees
& Partners
ใหความสําคัญ

พนักงาน เครือขาย

Managing
For

Innovation
เนนนวัตกรรม

Org. & 
Personal
Learning
องคกรเรียนรู

Management
By Fact
ตัดสินดวย
ขอเท็จจริง
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6.การจัดการกระบวนการ
6.1.กระบวนการที่สรางคุณคา   
6.2.กระบวนการสนับสนุน    

6.การจัดการกระบวนการ
6.1.กระบวนการที่สรางคุณคา   
6.2.กระบวนการสนับสนุน    

3.การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1.ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
3.2.ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย   

3.การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1.ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   
3.2.ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย   

5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1.ระบบงาน    
5.2.การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ   
5.3.การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแก
บุคลากร

5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1.ระบบงาน    
5.2.การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ   
5.3.การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแก
บุคลากร

1.การนําองคกร

1.1. การนําองคกร 
1.2. ความรับผิดชอบตอสังคม 

1.การนําองคกร

1.1. การนําองคกร 
1.2. ความรับผิดชอบตอสังคม 

7. ผลลัพธการดําเนินงาน
7.1 มิติดานประสิทธิผล 
7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
7.3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ
7.4 มติิดานการพฒันาองคกร    

7. ผลลัพธการดําเนินงาน
7.1 มิติดานประสิทธิผล 
7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 
7.3 มติิดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ
7.4 มติิดานการพฒันาองคกร    

2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1.การจัดทํายุทธศาสตร 
2.2.การนําถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไป
ปฏิบัต ิ  

2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1.การจัดทํายุทธศาสตร 
2.2.การนําถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไป
ปฏิบัต ิ  

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
4.1.การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ 

4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู  

4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
4.1.การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ 

4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู  

หลักทํา : 7 Category
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6.การจัดการกระบวนการ
6.1.กระบวนการที่สรางคุณคา
6.2.กระบวนการสนับสนุน

3.การใหความสําคัญกับผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1.ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมี

สวนไดสวนเสยี   
3.2.ความสัมพันธและความพึงพอใจ
ของผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสยี   

5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1.ระบบงาน    
5.2.การเรยีนรูของบคุลากรและการสรางแรงจงูใจ   
5.3.การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแก
บุคลากร

1.การนําองคกร
1.1. การนําองคกร   
1.2. ความรับผิดชอบตอสังคม

4. การวัด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู
4.1.การวัดและวิเคราะหผลการดําเนิน

การของสวนราชการ     
4.2.การจัดการสารสนเทศและความรู

DriverDriver SystemSystem ResultsResults

Cause Cause -- Effect  DiagramEffect  Diagram

7. ผลลัพธการดําเนินงาน
7.1 มิติดานประสิทธิผล 
7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  
7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ
7.4 มิติดานการพัฒนากาองคกร

7. ผลลัพธการดําเนินงาน
7.1 มิติดานประสิทธิผล 
7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  
7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ
7.4 มิติดานการพัฒนากาองคกร

2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1.การจัดทํายุทธศาสตร 
2.2.การนําถายทอดกลยุทธหลัก

เพื่อนําไปปฏิบัต ิ  

2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1.การจัดทํายุทธศาสตร 
2.2.การนําถายทอดกลยุทธหลัก

เพื่อนําไปปฏิบัต ิ  
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6.
สาเหตุ

3.
สาเหตุ

5.
สาเหตุ

1.
สาเหตุ

ปญหา

2.
สาเหตุ

4.
สาเหตุ

ผังกางปลากลยุทธ 

ปจจัยภายใน (PMQA 6 หมวด)

ปจจัยภายนอก 
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1. การนําองคกร

ก. การกําหนดทิศทาง       
ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

(1) (2)

ค. การทบทวนผล                 
การดําเนินการของสวน

ราชการ

ระดับชั้นของเกณฑ

ข. การกํากับดูแลตนเองที่
ดี

P. ลักษณะสําคัญขององคกร 

7 หมวด

17 หัวขอ

32 ประเด็น        
ที่ควรพิจารณา

90 คําถาม

2 ขอ
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1. (category)

ปญหา

1.1 (item)

1.2 b 

1.2 a1 (subpart)

1.2 (item)
1.2 a  (area to address)

1.2 c  

1.2 a2

1.1 b 

1.1 a 

1.1 c 

1.2 a1 - 1(element)

1.2 a1 -2(element)

Cause Cause -- Effect  DiagramEffect  Diagram
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องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ
PMQA : 2550PMQA : 2550
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P. ลักษณะสําคัญขององคกร

P1. ลักษณะองคกร P2. ความทาทายตอองคกร

ก. สภาพการ
แขงขัน

ข. ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

ก. ลักษณะพื้นฐาน
ของสวนราชการ

ข. ความสัมพันธ             
ภายในและภายนอก

องคกร
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หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนด     
ทิศทาง              

ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ค. การทบทวน  
ผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ

ข. การกํากับ        
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสังคม

ข. การดําเนินการ
อยางมี
จริยธรรม

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ        
ชุมชนที่สําคญั

•การกําหนด           
วิสัยทัศน เปาประ 
สงคระยะสัน้และ
ระยะยาว คานยิม 
และผลการ ดําเนนิ 
การที่คาดหวัง และ
การถายทอดไปสู
การปฏิบัติ

•การสราง
บรรยากาศ การ
กระจายอํานาจ
ตัดสินใจ นวัตกรรม
และความคลองตัว

•ความโปรงใส
ตรวจสอบได

•ความรับผิดชอบ

•การปกปอง           
ผลประโยชน 
ของประเทศชาติ

•การดําเนนิการ
ทบทวน           
ผลการดําเนนิการ

•ตัวชี้วัดที่สําคัญ
และผลการ
ทบทวนที่ผานมา

•การนําผลมา
ปรับปรุงสวน
ราชการและสราง
นวัตกรรม

•การประเมินผล
งานของผูบริหาร

•การดําเนนิการ
กรณีที่การ
ปฏิบัติงานมี
ผลกระทบ       
ตอสังคม

•การจัดการกับ
ผลกระทบ

•การคาดการณ
ลวงหนาถึง
ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคต

•การกําหนดวิธี
ปฏิบัติเพ่ือการ
ดําเนนิการอยางมี
จริยธรรม 

•การสนับสนนุ
และสรางความ
เขมแข็งใหแก 
ชุมชนที่สําคัญ

•การมีสวนรวมใน
กิจกรรมพัฒนา
ชุมชน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ก. กระบวนการ           
จัดทํายุทธศาสตร              

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 2.2 การถายทอดกลยุทธหลัก
เพื่อนําไปปฏิบัติ

ข. เปาประสงค        
เชิงยุทธศาสตร

ก. การถายทอด               
แผนปฏิบัติการไปสู

ปฏิบัติ

ข. การคาดการณ             
ผลการดําเนินการ

•การวางแผนยุทธ-
ศาสตรและกรอบ
เวลาที่ใชในการ
วางแผน

•การนําปจจัยที่
เกี่ยวของมา
ประกอบการวางแผน

•การกําหนดประเดน็
ยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธ-ศาสตรและกล
ยุทธหลัก  การกําหนด
กรอบเวลาที่จะบรรลุ
เปาประสงค

•ใหความสําคัญกับความ
ทาทายตอองคกร

•การถายทอดแผนปฏิบัติ
การเพ่ือนําไปปฏิบัติให
บรรล ุรวมทั้งการจดัสรร
ทรัพยากร ทําใหผลมี
ความยั่งยนื

•แผนหลักดานทรัพยากร
บุคคลที่ทําใหบรรลุ
เปาหมาย

•ตัวชี้วัดทีใ่ขในการติดตาม

•การคาดการณผลการ
ดําเนนิการ
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความรูเกี่ยวกับ                
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับ               
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ         
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความสัมพันธและความพึง
พอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ         
ของผูรับบริการ                             

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•การจําแนกกลุมผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย

•การรับฟงและเรยีนรูเพ่ือกําหนด
ความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับบริการ

•การทบทวนและปรับปรุงวิธีการ
รับฟงและเรียนรู

•การสรางความสมัพันธกับ
ผูรับบริการ

•กลไกหลกัๆที่ผูรบับรกิารติดตอ
สวนราชการ

•กระบวนการจดัการขอรองเรยีน

•ทําใหวิธีการสรางความสัมพันธมี
ความทันสมัยเสมอ

•การวัดความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ

•การใชชอมลูมาปรบัปรงุการ
ดําเนนิการ

•การติดตามชอมลูจากผูรบับรกิาร
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

4.1 การวัดและวิเคราะหผล
การดําเนินการของสวนราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศ 
และความรู

ก. ความพรอมใชงาน
ของขอมูล               

และสารสนเทศ

ก. การวัดผลการ
ดําเนินการ

ข. การวิเคราะหผล
การดําเนินการ ข. การจัดการ         

ความรู
•การเลอืกการรวบรวม 
ขอมูลและสารสนเทศ      
ที่สอดคลอง และ 
บูรณาการ

•การเลอืกและการใช         
ขอมูลสารสนเทศ          
เชิงเปรียบเทียบ

•วิธีการทําใหมั่นใจวา
ระบบการวัดผลมีความ
ไวตอการบงชี้

• การวิเคราะหเพ่ือ
ประเมนิผลการดําเนนิ-
การและแผนเชิงกลยุทธ

• การสื่อผลการ
วิเคราะหเพ่ือสนับสนุน
การตัดสนิใจ

• การทําใหขอมลูและ        
สารสนเทศพรอมใชงาน 

•  ฮารดแวรและซอฟทแวร 
มคีวามเชือ่ถอืได ปลอดภัย 
ใชงานงาย

•ระบบการจัดการขอมูล
สารสนเทศและอปุกรณให
ทันสมัย

•การจัดการความรู

•การทําใหมัน่ใจวา            
ขอมูลและสารสนเทศ 
ถูกตอง ทนัการณ 
เชื่อถอืได ปลอดภัย 
แมนยํา และเปน
ความลับ
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•การกําหนด        
คุณ ลักษณะและ
ทักษะที่จําเปน

•การสรรหาวาจาง
•การสืบทอด
ตําแหนง

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก. การจัดระบบ
บริหารงาน 
บุคคล

5.1 ระบบงาน

ค. การจางงาน       
และความกาวหนา

ในการงาน

ข. ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากร
ก. สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน

ข. การใหการ
สนับสนนุและ         

สรางความพึงพอใจ           
แกบุคลากร

ก. การศึกษา การฝก           
อบรม และการพัฒนา

บุคลากร

5.2 การเรียนรูของบุคลากร  
และการสรางแรงจูงใจ

5.3 ความผาสุกและความ     
พึงพอใจแกบุคลากร

ข. การสรางแรงจูงใจ         
และการพัฒนา            

ความกาวหนาในงาน

•การจัดระบบ
และบริหารงาน
เพ่ือใหเกดิความ
รวมมือ และ
ความคลองตัว

•คํานงึถงึ
วัฒนธรรมและ
ความคิด

•การสื่อสารและ
แลกเปลีย่น
ความรูของ
บุคลากร

•การประเมินผล
และใหขอมลู
ปอนกลับเพ่ือ
สนับสนนุผลการ
ดําเนนิการ

•การบริหาร
คาตอบแทน 
รางวัล และ
สิ่งจูงใจตางๆ

• การปรับปรุง
สขุอนามยั ปองกนั
ภัย

• การเตรยีมพรอม
ตอภาวะฉุกเฉนิ

• การกําหนดปจจัย
ที่สําคัญตอความ
ผาสุกความพึงพอใจ 
และแรงจงูใจ

• การบริการ 
สวัสดิการ และ
นโยบายสนับสนนุ
พนักงาน

•กําหนดตัวชี้วัด
ความผาสุก

•การนําผลประเมิน
ความผาสุกมา
ปรับปรุง

• การหาความตองการ
ในการฝกอบรม

•  การสงเสริมการใช
ความรูและทักษะใหม

•การจงูใจใหพนกังาน
พัฒนาตนเองและใช
ศักยภาพอยางเต็มที่
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการที่สรางคุณคา

6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

• การกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา

• การจดัทาํขอกาํหนดของกระบวนการสรางคุณคา

• การออกแบบกระบวนการเพ่ือตอบสนองขอกําหนดที่สําคัญ

• การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจประเมิน

•  การกําหนดกระบวนการสนับสนนุ

•  การจดัทาํขอกาํหนดของกระบวนการสนับสนนุ

•  การออกแบบกระบวนการเพ่ือตอบสนองขอกําหนดที่สําคัญ

•  การควบคมุและปรบัปรงุกระบวนการสนับสนนุ

•การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจ
ประเมิน
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.3 มิติ           
ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

7.1 มิติ                    
ดานประสิทธิผล

7.2 มิติ              
ดานคุณภาพ            
การใหบริการ

7.4 มิติ                        
ดานการพัฒนา              

องคกร
• ตัวชี้วัดที่สําคัญของการ
บรรลุความสําเร็จ • ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการ

ดําเนินการดานการปฏิบัติการของ
กระบวนการที่สรางคุณคา

•ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการ
ดําเนินการดานการปฏิบัติการของ
กระบวนการสนับสนุน

•ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการ
ดําเนินการดานงบประมาณและ
การเงิน

•ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการ
ดําเนินการดานงบประมาณ 
การเงิน

•ตัวชี้วัดที่สําคัญดานความ
รับผิดชอบดานการเงิน

•ตัวชี้วัดที่สําคัญดานการปฏิบัติตาม
กฎ

•ตัวชี้วัดที่สําคัญดานการเปนองคกร
ที่ดีในการสนับสนุนชุมชน

• ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการ
และประวิทธิผลดานระบบงาน

• ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการดําเนินการ
ดานการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร

•ตัวชีว้ัดท่ีสาํคัญของผลการดาํเนนิการ
ดานความผาสุก ความพึงพอใจ ความ
ไมพึงพอใจของบุคลากร

•ตัวชีว้ัดท่ีสาํคัญของพฤติกรรมท่ีมี
จริยธรรม ความไววางใจของผูมีสวนได
สวนเสีย

• ตัวชี้วดัที่สาํคัญดานความพึง
พอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

• ตัวชี้วัดที่สําคัญในดานคุณคา
จากมุมมองของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวยเสีย

• ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการ
ดําเนนิการดานขอบเขต 
ขนาดและประเภทการ
ใหบริการที่เพ่ิมขึ้น

• ตัวชี้วัดที่สําคัญของผลการ
ดําเนนิการที่สาํคัญอืน่ๆ



PMQAPMQA
Organization Organization 

Approach
A

ApproachApproach
AA

Deployment
D

DeploymentDeployment
DD

Learning
L

LearningLearning
LL ResultResultResult

การประเมิน หมวด 1-6
PDCA+R / ADLI

Integration
I

IntegrationIntegration
II

PPlanlan

DoDo

CheckCheck

ActAct



PMQAPMQA
Organization Organization 

Linkage
Li

LinkageLinkage
LiLi

Level
Le

LevelLevel
LeLe

Trend
T

TrendTrend
TT

Compare
C

CompareCompare
CC

การประเมิน หมวด 7
LeCTLiLeCTLi

KRA
KPI
KRAKRA
KPIKPI

GoalGoal

BenchmarkBenchmark

TrendTrend

Key MeasureKey Measure


