
 

หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนด    
ทิศทาง         

ของสวนราชการ 

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ค. การทบทวน  
ผลการดําเนิน-
การของ       

สวนราชการ 

ข. การกํากบั   
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ 
รับผิดชอบ 
ตอสงัคม 

ข. การดําเนิน-
การอยางมี 
จริยธรรม 

ค. การให      
การสนับสนนุ
ตอชุมชน      
ที่สําคัญ • การกําหนด

วิสัยทัศน 
เปาประสงค 
คานิยมและผล
การดําเนินการ 
และสื่อสาร          
และถายทอด      
ไปสูการปฏิบัติ 

• การสราง
บรรยากาศให
เกิดการ
กระจายอํานาจ
การตัดสินใจ 
นวัตกรรม 
ความคลองตัว 
การเรียนรู 
ถูกตองตาม
กฎหมายและ
จริยธรรม 

• ความ
รับผิดชอบ
ดานการ
ดําเนินการ      
ดานการเงนิ    
และการ
ปกปอง
ผลประโยชน  
ของประเทศ 

• การทบทวน     
ผลการ
ดําเนินการ 
และใชมา
ประเมิน
ความสําเร็จ    
และ
ตอบสนอง
ความ
ตองการ          
ที่
เปลี่ยนแปลง
ไป 

• ตัวชี้วัดที่
ทบทวน และ
ผลการ
ทบทวนที่
ผานมา 

• การ
ดําเนินการ  
ในกรณีที่
การ
ปฏิบัติงาน      
มีผลกระทบ    
ตอสงัคม 

• กระบวนการ 
ตัวชี้วัด และ
เปาประสงค
ในการ
จัดการความ
เสี่ยง 

• การ
คาดการณ
ลวงหนา         
และ
เตรียมการ 
เขิงรุก 

• การกําหนดวิธี
ปฏิบัติในการ
ดําเนินการ
อยางมี
จริยธรรม  

• การ
สนับสนุน        
และสราง        
ความ
เขมแข็ง
ใหแกชุมชน   
ที่สําคญั         
และการที่
ผูบริหารและ
บุคลากร        
มีสวนรวม       
ในการ
พัฒนา
ชุมชน 



 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร

ก. กระบวนการ     
จัดทํายุทธศาสตร 

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 2.2 การถายทอดกลยุทธหลกั      
เพื่อนําไปปฏิบัติ 

ข. เปาประสงค    
เชิงยุทธศาสตร 

ก. การถายทอด      
แผนปฏิบัติการ       
ไปสูการปฏิบัติ 

ข. การคาดการณ     
ผลการดําเนินการ 

• กระบวนการวางแผน 
ยุทธศาสตร 

• การรวบรวม                   
และวิเคราะหขอมูล 
และสารสนเทศ              
ที่เกี่ยวของ 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิงยุทธ-
ศาสตร กลยุทธหลัก
ตารางเวลาในการ
บรรลุ และลําดับ
ความสําคญั 

• การใหความสาํคัญกบั
ความทาทายตอ
องคกร และความ
สมดุลระหวางความ
ตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

• การถายทอดแผนปฏิบัติ
การ ไปสูการปฎิบัติ การ
จัดสรรทรัพยากร และทํา
ใหผล             ที่เกดิขึ้น
ยั่งยืน 

• แผนปฏิบัตกิารที่สําคัญ  
และการดาํเนินการเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

• แผนหลักดานทรพัยากร
บุคคล 

• ตัวชี้วดัผลการดําเนินงาน 
และการทําใหระบบการ
วัดผลเสรมิใหสวนราชการ
มุงไปในแนวทางเดียวกัน 

• การคาดการณผลการ-           
ดําเนินการ และเปรยีบเทียบ
กับเปาประสงคเชิงยุทธ-
ศาสตร ผลการดําเนินการ       
ที่ผานมา ผลการดาํเนินการ
ที่คาดไวของคูแขง               
และระดับเทียบเคียง 



 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ               
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. ความรูเกีย่วกบั
ผูรับบริการ               

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 ความรูเกี่ยวกบั         
ผูรับบริการ               

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.2 ความสมัพันธ                
และความพงึพอใจของผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. การสรางความสัมพันธ     
กับผูรับบรกิาร               

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ข. การวัดความพึงพอใจ       
ของผูรับบรกิาร             

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

• การกาํหนดหรือจาํแนกกลุม
ผูรับบรกิารฯ รวมถึง
ผูรับบรกิารในอนาคต 

• การรบัฟงและเรียนรูความ
ตองการและความคาดหวัง  
และนําขอมูลมาใชในการ
วางแผนปฏิบตัิงาน                    
การปรับปรงุกระบวนการ            
และการพัฒนาบริการใหม ๆ 

• การสรางความสัมพันธ                    
กับผูรับบรกิารฯ 

• กลไกการขอขอมูล ขอรับบรกิาร 
หรอืรองเรียน การกาํหนดวธิี
ปฏิบัติ และทาํใหมั่นใจวาบุคลากร
ปฏิบัตติาม 

• กระบวนการจดัการขอรองเรียน 
และทาํใหมั่นใจวาไดรับการแกไข 
การรวบรวมและวิเคราะหเพือ่ใช
ปรับปรงุการดาํเนินการ 

• การทาํใหแนวทางในการสราง
ความสัมพันธและชองทางติดตอ
เหมาะสมและทันสมัย 

• การวดัความพึงพอใจ                     
และไมพึงพอใจของผูรบับรกิารฯ 
แตละกลุม และนําผลไปปรบัปรงุ
การดาํเนินการ 

• การตดิตามชอมูลปอนกลับ 
• การหาและใชขอมูลเชิง
เปรียบเทียบดานความพึงพอใจ
ของผูรบับริการฯ 

• การทาํใหแนวทางการวัด               
ความพงึพอใจเหมาะสม             
และทันสมัย 

 



 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

4.1 การวัดและวิเคราะหผล
การดําเนินการของสวน

ราชการ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ  
และความรู 

ก. ความพรอม     
ใชงานของขอมูล
และสารสนเทศ 

ก. การวัดผลการ
ดําเนินการ 

 

ข. การวิเคราะห
ผลการ
ดําเนินการ 

ข. การจัดการ    
ความรู 

 

• การเลือกและรวบรวม
ขอมูลและสารสนเทศ          
ที่สอดคลอง                        
และเชื่อมโยงกัน 

• การเลือกขอมลู                   
และสารสนเทศ                    
เชิงเปรียบเทยีบ                  
มาสนับสนุนการตดัสินใจ     
และนวัตกรรม 

• การทาํใหระบบการวัดผล
เหมาะสมและทันสมัย         
และไวในการบงชี้                
การเปลี่ยนแปลง 

• การวิเคราะห              
ที่ใหผูบริหาร             
นําผลมาใชทบทวน    
ผลการดาํเนินการ      
และวางแผน              
เชิงยุทธศาสตร 

• การสื่อสาร                 
ผลการวิเคราะห  
เพื่อสนับสนุน             
การตดัสินใจ             
ในการปฏิบตังิาน 

• การทาํใหขอมูล               
และสารสนเทศ              
พรอมใชงาน                   
และสามารถเขาถึง 

• การทาํใหอุปกรณ           
ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ
เชื่อถอืได ปลอดภัย 
และใชงานงาย 

• การทาํใหขอมูล             
และสารสนเทศ                
และอุปกรณเหมาะสม
และทันสมัย 

• การจัดการความรู 
• การทาํใหขอมูล               
และสารสนเทศ                
และความรู มคีวาม
ครอบคลุม รวดเร็ว 
ถูกตอง ทันสมัย 
เชื่อมโยง นาเชื่อถอื 
สามารถเขาถงึ สามารถ
ตรวจสอบ การมีสวน
รวมในกระบวนการ
ขอมูล ปลอดภัย และ
รักษาความลบั 



 

• การกําหนด
คุณลักษณะ             
และทักษะ 

• การสรรหาวาจาง
และรักษาบุคลากร 

• การเตรียม
บุคลากรสําหรับ
ตําแหนงสําคัญ 
และการสราง
ความกาวหนา 

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก. การจัด         
และบริหารงาน 

 
5.1 ระบบบงาน 

 

ค. การจางงาน       
และความกาวหนา 
ในหนาที่การงาน 

ข. ระบบ         
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ก. สภาพแวดลอม  
ในการทํางาน 

ข. การใหการสนับสนุน
และสรางความพึง-
พอใจแกบุคลากร 

ก. การพัฒนาบุคลากร 
 

5.2 การเรียนรู          
ของบุคลากร            

และการสรางแรงจูงใจ 

5.3 การสรางความผาสุก
และความพึงพอใจ        
ของบุคลากร 

ข. การสรางแรงจูงใจ         
และการพัฒนา ความ 

กาวหนาในหนาที่การงาน 

• การจัด
โครงสราง
องคกร                
และระบบ             
การทํางาน          
เพื่อสงเสริม
ความรวมมอื 
ความคิดริเริ่ม 
การกระจาย
อํานาจ                 
การตัดสินใจ 
นวัตกรรม 

• การคํานึงถงึ
วัฒนธรรม           
และความคิด   
ที่หลากหลาย 

• การทําให            
การสื่อสาร           
การแลกเปลี่ยน
ความรู                 
หรือทักษะ            
มีประสิทธิผล 

• ระบบ                  
การประเมินผล 
และการแจงผล
เพื่อใหเกิด          
การพัฒนา 
และปรับปรุง
งาน 

• การยกยอง
ชมเชย              
การใหรางวัล
และสิ่งจูงใจ 

• การสงเสริมสุขอนามัย 
ความปลอดภัย                 
การปองกันภัย                
การปรับปรุง
สภาพแวดลอม                
และบุคลากรมีสวนรวม 

• การทําใหสถานที่ทํางาน
เตรียมพรอม             
ตอภาวะฉุกเฉิน             
และภัยพิบัติ 

• การกําหนดปจจัย
ความผาสุก                  
ความพึงพอใจ             
และแรงจูงใจ               
สําหรับแตละกลุม 

• การบริการ สวัสดิการ 
และนโยบาย 

• การกําหนดตัวชี้วัด
และวิธีการประเมิน        
ที่เปนทางการ            
และไมเปนทางการ 

• การนําผล                   
การประเมิน                 
มากําหนดลําดับ
ความสําคัญ                 
ในการปรับปรุง 

•  การหาความตองการ  
ในการฝกอบรม 

•  การสงเสริมการใช
ความรูและทักษะใหม 

• การจูงใจใหพนักงาน
พัฒนาตนเองและใช
ศักยภาพอยางเต็มที่ 



 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการที่สรางคุณคา

6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

• การกาํหนดกระบวนการที่สรางคณุคา 
• การจัดทําขอกําหนดที่สําคญัของกระบวนการ                      
ที่สรางคณุคา 

• การออกแบบกระบวนการโดยนําปจจัยทีส่ําคัญมาประกอบ 
และบูรณาการกบัสวนราชการอื่น  

• การนํากระบวนการไปปฏบิตัิใหบรรลุผลตามขอกําหนด        
ที่สําคญั 

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ
ประเมิน และปองกันไมใชเกดิขอผิดพลาด ทํางานซ้ํา  และ
ความสูญเสีย 

• การปรับปรงุกระบวนการใหดีขึ้น และนํามาเผยแพร
แลกเปลี่ยนภายในและระหวางหนวยงาน 

• การกาํหนดกระบวนการสนับสนุน 
• การจัดทําขอกําหนดที่สําคญัของกระบวนการสนับสนุน 
• การออกแบบกระบวนการโดยนําปจจัยทีส่ําคัญมาประกอบ 
และบูรณาการกบัสวนราชการอื่น  

• การนํากระบวนการไปปฏบิตัิใหบรรลุผลขอกําหนด            
ที่สําคญั 

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ
ประเมิน และปองกันไมใชเกดิขอผิดพลาด ทํางานซ้ํา  และ
ความสูญเสีย 

• การปรับปรงุกระบวนการใหดีขึ้น และนํามาเผยแพร
แลกเปลี่ยนภายในและระหวางหนวยงาน 



 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.3 มิติ           
ดานประสิทธภิาพ
ของการปฏิบตัิ
ราชการ

7.1 มิติ           
ดานประสิทธผิล
ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ 

7.2 มิติ            
ดานคณุภาพ        
การใหบรกิาร 

7.4 มิติ            
ดานการพัฒนา      

องคกร 

• ผลการดาํเนินการ
ดานการบรรลุ
ความสําเรจ็             
ของยุทธศาสตร      
และแผน
ปฏิบัตงิาน  

• ผลการดาํเนินการ
ดานการบูรณาการ
กับสวนราชการที่
เกี่ยวของกันใน
การใหบรกิารหรอื
การปฏบิัติงาน (*) 

• ผลการดาํเนินการ
ดานความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจ
ของผูรบับริการ
และผูม ี
สวนไดสวนเสีย  

• ผลการดาํเนินการ
ดานการปองกัน
และปราบปราม
การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ  

• ผลการดาํเนินการ
ดานการมีสวนรวม
ของประชาชน  

• ผลการดาํเนินการ
ที่สําคญัอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับ
ผูรับบรกิารและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

• ผลการดาํเนินการ
ดานประสิทธภิาพ
ของการใช
งบประมาณ  

• ผลการปฏบิัตงิาน
ของกระบวนการที่
สรางคุณคา  

• ผลการปฏบิัตงิาน
ของกระบวนการ
สนับสนุน

• ผลดานการเรยีนรู     
และพัฒนาของ
บุคลากร  

• ผลการดาํเนินการ
ดานความผาสุก 
ความพงึพอใจ และ
ไมพึงพอใจ              
ของบุคลากร  

• ผลการดาํเนินการ
ดานการจัดการ
ความรู  

• ผลการดาํเนินการ
ดาน การพัฒนา
ระบบขอมูล
สารสนเทศ  

• ผลการดาํเนินการ
ดานการพัฒนา
กฎหมาย  

• ผลการดาํเนินการ
ดานการเปนองคกร
ที่สนับสนุนชุมชนที่
สําคัญ 

•  

มาจาก 
2.1ข(3) 
2.2ก(8) 

มาจาก 
6.1ก(3) 
6.2ก(9) 

มาจาก 
 3.2ข (8) 

มาจาก 
 1.1ข(8) 

มาจาก 
 3.1/3.2 

มาจาก 
 6.1ก(4) 
6.2ก(10) 

มาจาก 
 6.1ก(4) 

มาจาก 
 6.2ก(10) 

มาจาก 
5.2ก/4.2
ข(6) 

มาจาก 
5.3ก/ข 

มาจาก 
4.2ข(9) 

มาจาก 
4.2ข(10) 



 

เชน: หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนดทิศทาง    
ของสวนราชการ 

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

(1) (2) 

7 หมวด

17 หัวขอ

30 ประเด็น    
ที่ควรพิจารณา

ค. การทบทวนผล          
การดําเนินการขององคกร 

90 คําถาม

องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ

ข. การควบคุมดูแลใหมี
การจัดการภายในที่ดี 

ลักษณะสําคัญขององคกร 2 ขอ



ลักษณะสําคญัขององคกร                   
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. การ
จัดการ 

กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากร
บุคคล 

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการ
ความรู 

3.  
การให 

ความสําคัญกับ
ผูรับบริการและ
ผมีสวนไดสวน

1. การนํา 
องคกร 

2. การ
วางแผน 
เชิง

ยุทธศาสตร 
7. ผลลัพธ 
การ

ดําเนินการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

สมัครเขารบัรางวัล  
PMQA 

Yes

No ไดรับรายงานปอนกลบั

ไดรับรางวัล และ/หรือ
ไดรับการประกาศเกียรติ

คุณ 

การแบงปนวิธีการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best 

Practice Sharing) 

บูรณาการเครื่องมือและโครงการ ตาง ๆ  ในการพัฒนา
ระบบราชการ   (Management Tools and Projects) 

การประเมินองคกรดวยตนเอง  
(Self-Assessment) 

1 

สวนราชการทราบจุดแข็ง 
และโอกาสในการปรับปรุง 

2

สรางแผนปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุง
3

4 



 


