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ประเด5นย	ทธศาสตร�ท02 1
ยกระด�บการให7บรการแลี่ยนแะการ

ท�างานเพัฒน12อตอบสนองคุณภาพการวาดคุณภาพการาดหว�ง
แลี่ยนแะคุณภาพการวามต7องการของประชาชนท02ม0
คุณภาพการวามสลี่ยนแ�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗7อน หลี่ยนแากหลี่ยนแาย แลี่ยนแะ

เปลี่ยนแ02ยนแปลี่ยนแงอย/างรวดเร5ว

ประเด5นย	ทธศาสตร�ท02 4
สร7างระบบการก�าก�บด:แลี่ยนแตนเองท02ด0 

เกดคุณภาพการวามโปร/งใส ม�2นใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����" แลี่ยนแะ
สามารถตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สอบได7 รวมท�<งท�าให7
บ	คุณภาพการลี่ยนแากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตงานอย/างม0จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ตส�าน>ก 

คุณภาพการวามร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบต/อต/นเอง ต/อ
ประชาชน แลี่ยนแะต/อส�งคุณภาพการมโดยรวม

ประเด5นย	ทธศาสตร�ท02 3
ม	/งส:/การเปAนองคุณภาพการ�การท02ม0ข0ด

สมรรถนะส:ง บ	คุณภาพการลี่ยนแากรม0คุณภาพการวาม
พัฒนร7อมแลี่ยนแะคุณภาพการวามสามารถในการ
เร0ยนร:7 คุณภาพการดรเร2มเปลี่ยนแ02ยนแปลี่ยนแงแลี่ยนแะ

ปร�บต�วได7อย/างเหมาะสมต/อ
สถานะการณ�ต/างๆ

ประเด5นย	ทธศาสตร�ท02 2
ปร�บร:ปแบบการท�างานให7ม0

ลี่ยนแ�กษณะเชงบ:รณาการ เกดการ
แสวงหาคุณภาพการวามร/วมม1อแลี่ยนแะสร7าง
เคุณภาพการร1อข/ายก�บฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�OW?)������Đ�����d�com.sun.star.Eายต/างๆ รวมท�<ง

เปFดให7ประชาชนเข7ามาม0ส/วนร/วม
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จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"	ดเร2มต7นของการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒน

การบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนเร2มต7นในภาคุณภาพการอ	ตสาหกรรมโดย
เฉพัฒนาะอย/างย2งใน “การตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สอบคุณภาพการ	ณภาพัฒน” (Inspection) ของ
กระบวนการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแต ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งม	/งเน7นท02การช0<แลี่ยนแะว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแตว/ายอมร�บ
ได7หร1อไม/ จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นกระท�2งม0พัฒน�ฒนาการมาเปAน “การคุณภาพการวบคุณภาพการ	มคุณภาพการ	ณภาพัฒน” 
(Quality Control) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งม0รายลี่ยนแะเอ0ยดเก02ยวก�บการปZองก�นแลี่ยนแะการ
คุณภาพการวบคุณภาพการ	มให7คุณภาพการ	ณภาพัฒนการท�างานออกมาด0ท02ส	ด

จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"	ดเร2มต7นของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณ0การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนเร2มจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากวศวกรของ 
Bell Labs ท02ช12อว/า Walter A. Shewhart (1920s) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งพัฒนยายามหา
ทางเพัฒน2มคุณภาพการวามน/าเช12อถ1อของระบบการส/งส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศ�พัฒนท� โดย
ดร. ช:ฮาร�ท (1924) ได7คุณภาพการดคุณภาพการ7นแลี่ยนแะน�าเสนอแนวคุณภาพการดทางสถตท02ช/วย
ให7ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7บรหารสามารถท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะคุณภาพการวบคุณภาพการ	มคุณภาพการ	ณภาพัฒนของการท�างานได7ท02เร0ยก
ว/า Control Chart ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งกลี่ยนแายเปAนแนวคุณภาพการดท02ได7ร�บก�นในวงกว7างถ>ง
ประโยชน�ท02น�ามาใช7ในการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนในเวลี่ยนแาต/อ
มา
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บดาของการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒน

Professor Edwards W. Deming 
ได7ร�บเอาแนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ
เชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนโดยใช7วธ0การทางสถต
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"าก Shewhart มา แลี่ยนแ7วประย	กต�
แนวคุณภาพการดด�งกลี่ยนแ/าวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นสามารถท�าให7
วงการอ	ตสาหกรรมท�2วโลี่ยนแกยอมร�บ
ในประโยชน�ของการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ
เชงกระบวนการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนด7วย
สถต(Statistical Process Control Method) โดยเฉพัฒนาะอย/างย2งในช/วงหลี่ยนแ�งสงคุณภาพการรามโลี่ยนแกคุณภาพการร�<งท02 2 ท02 Deming 
สามารถท�าให7เปAนท02ประจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�กษ�แก/ท�<งโลี่ยนแกในการปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนของอ	ตสาหกรรมในประเทศญ์ จินดาประ02ป	Eนให7กลี่ยนแายเปAน
ประเทศท02ม0ข0ดคุณภาพการวามสามารถทางการแข/งข�นเปAนอ�นด�บต7นของโลี่ยนแกได7ในเวลี่ยนแาต/อมา

โมเดลี่ยนแทางคุณภาพการวามคุณภาพการดท02โดดด�งแลี่ยนแะได7ร�บการยอมร�บก�นอย/างแพัฒนร/หลี่ยนแายท02ท02ส	ด
ในโลี่ยนแกของการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการก5คุณภาพการ1อ Deming Cycle หร1อท02ร:7จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�กก�นในช12อว/า
PDCA Cycle ท02ม	/งเน7นการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการท�างานด7วยแนวคุณภาพการดพัฒน1<นฐาน คุณภาพการ1อ
Plan (วางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น) Do (ด�าเนนการ) Check (ตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สอบ) Act (ปร�บปร	ง)
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บดาของการเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ

Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เปAน 
Secretary of Commerce ของประเทศสหร�ฐอเมรกาในสม�ยของ
อด0ตประธานาธบด0 Ronald Regan ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งม0บทบาทอย/างส:งในการ
สร7างข0ดคุณภาพการวามสามารถของอเมรกาท�<งในภาคุณภาพการร�ฐแลี่ยนแะอ	ตสาหกรรม 
  Baldrige ได7ท	/มเทให7ก�บการพัฒน�ฒนาคุณภาพการวามเปAนเลี่ยนแศในการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการแลี่ยนแะม0ส/วนในการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ�กด�นเร12องการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชง
คุณภาพการ	ณภาพัฒนจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นกลี่ยนแายเปAนกฎีการจัดการเชิงคุณหมาย

Baldrige ม0ส/วนร/วมในการร/างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารงานของประเทศสหร�ฐอเมรกา หร1อ Quality 
Improvement Act of 1987 จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นท�าให7บรษ�ทช�<นน�าแลี่ยนแะหน/วยงาน
ภาคุณภาพการร�ฐห�นมาให7คุณภาพการวามสนใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ในการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการอย/างเต5มท02 แลี่ยนแะในก5ม0การให7รางว�ลี่ยนแคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการของประเทศอเมรกา ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งได7ใช7ช12อรางว�ลี่ยนแว/า Malcolm 
Baldrige National Quality Award ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งเปAนต7นแบบของ TQA แลี่ยนแะ 
PMQA ในประเทศไทยในเวลี่ยนแาต/อมา
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เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ

6. การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ
กระบวนการ

5. การม	/งเน7น
ทร�พัฒนยากรบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ

4. การว�ด การวเคุณภาพการราะห� แลี่ยนแะการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามร:7

3. การให7คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ย

แลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการ

1. การน�า
องคุณภาพการ�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น
เชงย	ทธศาสตร�
แลี่ยนแะกลี่ยนแย	ทธ�

ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร 

สภาพัฒนแวดลี่ยนแ7อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ� แลี่ยนแะคุณภาพการวามท7าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธ�
การด�าเนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการท02ท�<งโลี่ยนแกให7คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ

Deming Prize
Japan (1951)

Canada Award
(1984)

MBNQA1

USA (1987)

1 MBNQA : Malcolm Baldrige National Quality Award
2 ABEA : Australian Business Excellence Awards
3 EFQM : European Foundation Quality Management
4 TQA : Thailand Quality Award
5 PMQA : Public Sector Management Quality Award
6 SEPA : State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2

Australia (1988)

EFQM3

EU (1991)

Singapore
Quality 

Award (1988)

Japan Quality
Award (1994)

TQA4 (2001) PMQA5

(2003)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

SEPA6 (2010)



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ

ในการน�าแนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการ	ณภาพัฒนมาใช7ในองคุณภาพการ�กรน�<นจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะม0เอกสารท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะช/วยให7เข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"เน1<อหาสาระอย:/ส02
เลี่ยนแ/ม ประกอบด7วย

 คุณภาพการ:/ม1อการน�าองคุณภาพการ�กรเข7าส:/การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ (ต	ลี่ยนแาคุณภาพการม 2548)
 คุณภาพการ:/ม1อเทคุณภาพการนคุณภาพการการปร�บปร	งแลี่ยนแะพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กร (พัฒนฤษภาคุณภาพการม 2551)
 PMQA การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การส:/คุณภาพการวามเปAนเลี่ยนแศ (ก�นยายน 2552)
 คุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบายต�วช0<ว�ดการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ (แต/ลี่ยนแะป�จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะม0ออกมาใหม/)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

คุณภาพการ:/ม1อการน�าองคุณภาพการ�กรเข7าส:/การบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ ม0เน1<อหาหลี่ยนแ�กๆเก02ยวก�บการเตร0ยมการให7องคุณภาพการ�กรภาคุณภาพการร�ฐ
สามารถเตร0ยมการแลี่ยนแะด�าเนนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการได7อย/างเหมาะสม โดยแบ/งข�<นตอน
กระบวนการออกเปAนส/วนๆ ให7เข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ได7อย/างง/าย ตลี่ยนแอดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นม0การอธบายข�<นตอนการเตร0ยมคุณภาพการวามพัฒนร7อม การ
ก�าหนดท0มงานร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบ แลี่ยนแะแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นด�าเนนการ ตลี่ยนแอดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นม0เน1<อหาเก02ยวก�บการประเมนตนเอง แนวคุณภาพการดเก02ยวก�บ 
ADLI แลี่ยนแะ LeTCLi รวมท�<งการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดลี่ยนแ�าด�บคุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร	งตนเอง (OFI) 



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

คุณภาพการ:/ม1อเทคุณภาพการนคุณภาพการการปร�บปร	งแลี่ยนแะพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การ เวอร�ช�2น 1.0 เลี่ยนแ/มน0<ได7รวบรวมแนวทางในการปร�บปร	งแลี่ยนแะพัฒน�ฒนา
องคุณภาพการ�การการเกณฑ์คุณภาพการบริ�พัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐคุณภาพการรบถ7วนท	กหมวด โดยม0การเช12อมโยงให7เห5นถ> ง 
คุณภาพการ�าถามการประเมนตนเองในแต/ลี่ยนแะหมวด ก�บแนวทางการด�าเนนการท02สอดคุณภาพการลี่ยนแ7องก�บคุณภาพการ�าถามการประเมน
ตนเอง โดยน�าเสนอเทคุณภาพการนคุณภาพการแลี่ยนแะเคุณภาพการร12องม1อท02เปAนประโยชน�ในการปร�บปร	งแลี่ยนแะพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การ เพัฒน12อให7องคุณภาพการ�การ
สามารถน�าไปประย	กต�ใช7 แลี่ยนแะสามารถลี่ยนแงม1อท�าได7อย/างเหมาะสม



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เอกสาร PMQA การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การส:/คุณภาพการวามเปAนเลี่ยนแศ
เลี่ยนแ/มน0<ม0เน1<อหาสาระช0<ให7เห5นถ>งแนวคุณภาพการดท02เก02ยวข7องก�บ
การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภา  พัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการขององคุณภาพการ�การ
ภาคุณภาพการร�ฐ โดยเน7นท02แนวคุณภาพการดเปAนส/วนใหญ์ จินดาประ/ อ7นจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะท�าให7
เข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ถ>งแ ก/นแท7ของการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ นอกจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากน�<นย�งม0รายลี่ยนแะเอ0ยดเก02ยวก�บ 
Roadmap การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การอ0กด7วย



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เอกสารคุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบายต�วช0<ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ เลี่ยนแ/มน0<
ช0<แจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"งถ>งแนวทางการด�าเนนการของแต/ลี่ยนแะหมวดของการพัฒน�ฒนา ตลี่ยนแอดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นม0ราย
ลี่ยนแะเอ0ยดเก02ยวก�บประเด5นการพัฒนจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ารณาว/าได7ด�าเนนการคุณภาพการรบถ7วนหร1อไม/ โดยองหลี่ยนแ�ก
เกณฑ์คุณภาพการบริ�การประเมน ADLI



เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ

6. การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ
กระบวนการ

5. การม	/งเน7น
ทร�พัฒนยากรบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ

4. การว�ด การวเคุณภาพการราะห� แลี่ยนแะการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามร:7

3. การให7คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ย

แลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการ

1. การน�า
องคุณภาพการ�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น
เชงย	ทธศาสตร�
แลี่ยนแะกลี่ยนแย	ทธ�

ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร 

สภาพัฒนแวดลี่ยนแ7อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ� แลี่ยนแะคุณภาพการวามท7าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธ�
การด�าเนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



แนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบ:รณาการ

แนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนท02 
Baldrige คุณภาพการดคุณภาพการ7นน�<นม0คุณภาพการวามโดดเด/นอย:/ท02
การบ:รณาการแนวคุณภาพการดด7านการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการให7อย:/รวมก�นได7อย/างเหมาะสม
แลี่ยนแะท�าให7เห5นคุณภาพการวามเช12อมโยงในภาพัฒนรวม
ได7อย/างช�ดเจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"น ด�งน�<นการน�าไปประย	กต�
ใช7เพัฒน12อการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"รงๆก5จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะง/าย
แลี่ยนแะราบร12น

ด7งน�<นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะน�าเอาแนวคุณภาพการดการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบ:รณาการน0<ไป
ใช7ได7อย/างม0ประสทธภาพัฒนน�<นจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7อง
เข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สาระของแต/ลี่ยนแะส/วนแลี่ยนแะคุณภาพการวามเช02อม
โยงท�<งหมดให7ได7ก/อน

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กรด7วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒน

การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กรด7วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการเปAนกระบวนการท02ต7องด�าเนนการอย/างต/อ
เน12อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งสอดคุณภาพการลี่ยนแ7องก�บแนวคุณภาพการดของ Deming ในเร12อง
ของการพัฒน�ฒนาอย/างต/อเน12อง ด�งท02ประเทศญ์ จินดาประ02ป	Eนใช7ก�น
อย/างแพัฒนร/หลี่ยนแายท02เร0ยกว/า “Kaizen” ท02แปลี่ยนแว/า 
Continuous Improvement ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งประย	กต�ใช7เกณฑ์คุณภาพการบริ�
คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����">งเก02ยวข7องก�บ 5 ข�<นตอน
หลี่ยนแ�กคุณภาพการ1อ
• การเตร0ยมคุณภาพการวามพัฒนร7อม
• การประเมนตนเองแลี่ยนแะระบ	โอกาสในการปร�บปร	ง
• การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นการปร�บปร	ง
• การด�าเนนการ
• การประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนการ

ท�<งน0<การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กรอย/างต/อเน12องจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะส/งผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแด0ใน
ระยะยาง องคุณภาพการ�กรจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะสามารถร�กษาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการได7อย/างย�2งย1น

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กรด7วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒน

แนวคุณภาพการดเก02ยวก�บการประเมนตนเองน�2นให7
คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บสองเร12องคุณภาพการ1อ 

 วธ0การท�างาน
 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธ�การด�าเนนการ

โดยเฉพัฒนาะในส/วนของวธ0การท�างานซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งการ
ประเมนตนเองจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องคุณภาพการดอย:/เสมอว/าเรา
ท�างานต/างๆด7วยวธ0อะไร หร1ออ0กน�ยหน>2งคุณภาพการ1อ
ด�าเนนการอย/างไรเพัฒน12อให7ได7ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธ�ออกมา

ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งในคุณภาพการ�าถามการประเมนน�2นจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะม0คุณภาพการ�าถามท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะ
เน7นถามถ>งวธ0การท�างานอย:/ โดยคุณภาพการ�าถาม
เหลี่ยนแ/าน�<นจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องการให7หน/วยงานประเมน
ตนเองว/าด�าเนนการท�างานอย/างไร (HOW?)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กรด7วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒน

Approach หมายถ>งการด�าเนนการใน
การบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการน�<นได7ท�าอย/างม0วธ0
การหร1อแนวทางท02เปAนระบบ
Deployment หมายถ>งได7ม0การน�าเอาวธ0
การบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการท02ได7ก�าหนดไว7ไป
ถ/ายทอดเพัฒน12อน�าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตอย/างท�2วถ>ง
Learning หมายถ>งว/าได7ม0การเร0ยนร:7ว/า
ส2งท02ด�าเนนการไปเปAนอย/างไรบ7าง 
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼/านการทบทวนแลี่ยนแะปร�บปร	งอย/างต/อ
เน12อง
Integration หมายถ>งว/าการบรหาร
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการในด7านต/างๆได7เช12อมโยงบ:รณา
การก�นอย/างเต5มท02

องคุณภาพการ�กรจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องเข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ว/าการท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะข�บเคุณภาพการลี่ยนแ12อนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการน�<นจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องม0วธ0การท02เหมาะสม สามารถน�าไป
ด�าเนนการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตได7จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"รง แลี่ยนแะเม12อปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตแลี่ยนแ7วจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องม0การเร0ยนร:7
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากส2งท02เกดข><น แลี่ยนแะน�ามาปร�บปร	งแก7ไขได7อย/างต/อเน12อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2ง
การบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการในท	กๆด7านจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องเช12อมประสานก�นอย/างลี่ยนแงต�ว

ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะข�บเคุณภาพการลี่ยนแ12อนต7องเข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ถ>งแนวคุณภาพการดของการม0อ�กษรท�<ง 4 ต�วว/าม0
ประโยชน�ต/อการประเมนองคุณภาพการ�กร โดยเราจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะได7ทราบว/าการ
บรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการองคุณภาพการ�กรในภาคุณภาพการรวมน�<นม0คุณภาพการ	ณภาพัฒนหร1อไม/อย/างไร

A  D  L  I
การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�กรด7วยเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒน

การประเมนตนเองตามแนวทาง ADLI 
แลี่ยนแ7วก5จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะทราบถ>งโอกาสในการปร�บปร	ง
ตนเอง (Opportunity for 
Improvement : OFI) ท02หมายถ>งส2งท02องคุณภาพการ�
กร7องปร�บปร	งซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งอาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะม0 OFI หลี่ยนแาย
ประเด5นก5ได7 แลี่ยนแะองคุณภาพการ�กรอาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะไม/สามารถ
ปร�บปร	งท	กประเด5นได7จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����">งต7องจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดลี่ยนแ�าด�บ
คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร	ง
ท�<งหมด โดยอาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะใช7วธ0การท02เร0ยกว/า 
“Vital Few” เพัฒน12อให7องคุณภาพการ�กรน�าประเด5นท02
ส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"รงๆมาเข0ยนเปAนแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นว/าจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะด�าเนน
การปร�บปร	งอะไรก/อนหลี่ยนแ�งอย/างไร แลี่ยนแะ
เร0ยกว/า “แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นการปร�บปร	งองคุณภาพการ�กร” เพัฒน12อ
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะได7น�าไปด�าเนนการปร�บปร	งองคุณภาพการ�กร
อย/างต/อเน12องต/อไป

ประเมนองคุณภาพการ�กรแลี่ยนแะจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การ

จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�าต�วช0<ว�ดของแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การ

ด�าเนนการปร�บปร	งตามแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น

ประเมนตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�ระด�บพัฒน1<นฐาน

รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนการตามต�วช0<ว�ด

ตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ประเมนจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ประเมนจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากภายนอก

KPI

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

6. การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ
กระบวนการ

5. การม	/งเน7น
ทร�พัฒนยากรบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ

4. การว�ด การวเคุณภาพการราะห� แลี่ยนแะการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามร:7

3. การให7คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ย

แลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการ

1. การน�า
องคุณภาพการ�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น
เชงย	ทธศาสตร�
แลี่ยนแะกลี่ยนแย	ทธ�

ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร 

สภาพัฒนแวดลี่ยนแ7อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ� แลี่ยนแะคุณภาพการวามท7าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธ�
การด�าเนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



หมวด 1 การน�าองคุณภาพการ�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นย	ทธศาสตร� แลี่ยนแะกลี่ยนแย	ทธ�

ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร

หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการ แลี่ยนแะ ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ย

หมวด 4 การว�ด วเคุณภาพการราะห� การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามร:7

หมวด 5 ทร�พัฒนยากรมน	ษย�

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธ�การด�าเนนการ

วส�ยท�ศน� คุณภาพการ/านยม ทศทาง การก�าก�บด:แลี่ยนแท02ด0 การร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ด
ชอบต/อส�งคุณภาพการม การทบทวนปร�บปร	ง

เปZาประสงคุณภาพการ�เชงย	ทธศาสตร� กรอบเวลี่ยนแาท�างาน
กลี่ยนแย	ทธ�การด�าเนนการ การคุณภาพการาดการณ�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ

กลี่ยนแ	/มผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0สว/นได7ส/วนเส0ยแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการ
การเร0ยนร:7 คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ� คุณภาพการวามพัฒน>งพัฒนอใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"

การว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแแลี่ยนแะการวเคุณภาพการราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร7อมของ IS แลี่ยนแะการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามร:7

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลี่ยนแากร การสร7าง
บรรยากาศในการท�างาน คุณภาพการวามพัฒน>งพัฒนอใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"

กระบวนการท02สร7างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ/า กระบวนการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม

ประสทธผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา

เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : การน�าองคุณภาพการ�การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : การน�าองคุณภาพการ�การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร หลี่ยนแ�กการแลี่ยนแะแนวคุณภาพการดการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ในหมวด 1 การน�าองคุณภาพการ�การ แบ/งออกเปAน
สองส/วนคุณภาพการ1อ 1.1 การน�าองคุณภาพการ�กร แลี่ยนแะ 1.2 
คุณภาพการวามร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบต/อส�งคุณภาพการม ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งประกอบไป
ด7วยรายลี่ยนแะเอ0ยดปลี่ยนแ0กย/อยท02เก02ยวข7องก�บ
1.1 การน�าองคุณภาพการ�กร
1.1 ก.  การก�าหนดทศทางขององคุณภาพการ�กร
1.1 ข.  การก�าก�บด:แลี่ยนแตนเองท02ด0
1.1 คุณภาพการ.  การทบทวนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนงาน

1.2 คุณภาพการวามร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบต/อส�งคุณภาพการม
1.2 ก.  คุณภาพการวามร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบต/อสาธารณะ
1.2 ข.  การด�าเนนการอย/างม0จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"รยธรรม
1.2 คุณภาพการ.  การให7การสน�บสน	นต/อช	มชน



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : การน�าองคุณภาพการ�การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ส/วนราชการคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะให7คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประต/อการก�าหนด
ทศทางองคุณภาพการ�การ แลี่ยนแะการก�าก�บด:แลี่ยนแตนเองท02ด0 โดยผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7
บรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องม0ส/วนร/วมท�<งในเร12องของแนวนโยบาย 
กระบวนการ การส/งเสรมสน�บสน	น ตลี่ยนแอดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นการเปAน
ต�วอย/างท02ด0 แลี่ยนแะร/วมกระต	7นให7เกดการก�าก�บด:แลี่ยนแตนเอง
ท02ด0 ท�<งในเชงการเงนแลี่ยนแะไม/ใช/การเงน เน7นการตดตาม 
ตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สอบท02โปร/งใสแลี่ยนแะเปAนธรรม



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : การน�าองคุณภาพการ�การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ส/วนราชการคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะให7คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประต/อการร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบ
ต/อส�งคุณภาพการม โดยเฉพัฒนาะอย/างย2งเม12อการด�าเนนการของ
ส/วนราชการก/อให7เกดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบเชงลี่ยนแบเกดข><นต/อ
ส�งคุณภาพการม แลี่ยนแะม	/งเน7นการด�าเ นนการอย/างม0จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"รยธรรม
ไม/ข�ดต/อกฎีการจัดการเชิงคุณหมายหร1อหลี่ยนแ�กปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตของส�งคุณภาพการม ตลี่ยนแอดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"น
ให7การสน�บสน	นต/อช	มชนท02ส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประในเชงร	ก แลี่ยนแะส/ง
เสรมให7เกดการม0ส/วนร/วมจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากช	มชนอย/างต/อเน12อง
แลี่ยนแะย�2งย1น



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : การน�าองคุณภาพการ�การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งในการประเมนว/าองคุณภาพการ�กรม0คุณภาพการ	ณภาพัฒนในการน�า
องคุณภาพการ�กรหร1อไม/น�<น จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะพัฒนจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ารณาท�<งหมด 7 เร12อง เร0ยก
ว/า LD1 ถ>ง LD7 ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งม0รายลี่ยนแะเอ0ยดเก02ยวก�บแนวทาง
การด�าเนนการแสดงไว7ในเอกสาร "คุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบาย
ต�วช0<ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ 
ป�งบประมาณ พัฒน.ศ. 2554” แยกตามประเภทของส/วน
ราชการ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งแต/ลี่ยนแะส/วนราชการสามารถน�ามาใช7ใน
การอ7างองได7
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ท02มา : คุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบายต�วช0<ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ ส/วนราชการระด�บกรม ป�งบประมาณ พัฒน.ศ. 2554 หน7า 86

วส�ยท�ศน�

คุณภาพการวามคุณภาพการาดหว�ง

คุณภาพการ/านยม

เปZาประสงคุณภาพการ�ระยะส�<น/ยาว

ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนการท02คุณภาพการาดหว�ง

คุณภาพการวามต7องการของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7 ม0ส/วนได7 ส/วนเส0ย

ส12อสาร (แบบสองทาง)ให7เกดการยอมร�บ

กระต	7นให7เกดคุณภาพการวามร/วมม1อ
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หมวด LD2 เน7นเร12องการมอบอ�านาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"การต�ดสนใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ให7แก/ ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨 บ�ตระด�บรองลี่ยนแงมาสามารถต�ดสนใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ได7อย/างท�น
ท/วงท0 โดยม0ว�ตถ	ประสงคุณภาพการ�ให7ส/วนราชการสามารถแก7ไขป�ญ์ จินดาประหาให7ก�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการ ตลี่ยนแอดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนแลี่ยนแะ
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเ นนงานได7ท�นเวลี่ยนแา แลี่ยนแะม0ประสทธผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแท02ส	ด ภายใต7การก�าก�บด:แลี่ยนแ ให7คุณภาพการ�าปร>กษาแนะน�าของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7บรหาร 
ท�<งน0<ย�งรวมถ>งการมอบอ�านาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"เพัฒน12อให7เกดการท�างานในลี่ยนแ�กษณะของคุณภาพการณะท�างาน แลี่ยนแะการมอบอ�านาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ให7แก/ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7
ด�ารงต�าแหน/งอ12นในส/วนราชการเด0ยวก�น หร1อในส/วนราชการอ12นด7วย
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หมวด LD3 เน7นท02การสร7างบรรยากาศภายใน
องคุณภาพการ�การ เพัฒน12อให7เกดการบ:รณาการแลี่ยนแะสร7าง
คุณภาพการวามผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:กพัฒน�น เกดคุณภาพการวามร/วมม1อในองคุณภาพการ�การ รวม
ท�<งเปAนการสร7างแรงจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����":งใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตงานตาม
เปZาหมายท02ก�าหนด
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หมวด LD4 เน7นเร12องการพัฒน�ฒนาระบบการ
ตดตามประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตราชการ โดย
ก�าหนดแนวทาง กรอบระยะเวลี่ยนแา แลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ด
ชอบในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ รวมท�<งต�วช0<ว�ดท02ส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประท02
สะท7อนถ>งคุณภาพการวามส�าเร5จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ต/อประเด5นย	ทธศาสตร� / 
พัฒน�นธกจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"หลี่ยนแ�ก / แผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นงาน / โคุณภาพการรงการขององคุณภาพการ�กร 
 เพัฒน12อน�าผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการทบทวนไปใช7ในการปร�บปร	งแลี่ยนแะ 
พัฒน�ฒนาองคุณภาพการ�การต/อไป
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ข�<นตอนการทบทวนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนการประกอบด7วย
1. ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริ�ในการคุณภาพการ� ดเลี่ยนแ1อกต�วช0<ว�ด
2. จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ (รายช12อต�วช0<ว�ด เปZาหมาย แนวทางการตดตาม กรอบระยะเวลี่ยนแา ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบ)
3. ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริ�ในการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดลี่ยนแ�าด�บคุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการทบทวนต�วช0<ว�ด
4. ตดตามประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแต�วช0<ว�ดตามระยะเวลี่ยนแาท02ก�าหนด แลี่ยนแะจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดลี่ยนแ�าด�บคุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแตามเกณฑ์คุณภาพการบริ�ท02ก�าหนด
5. ปร�บปร	งการด�าเนนการเพัฒน12อให7ต�วช0<ว�ดเปAนได7ตามเปZาหมายท02ก�าหนด
6. รายงานผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการด�าเนนการของต�วช0<ว�ดท02ส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประให7ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7บรหารทราบ
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หมวด LD5 เน7นเร12องการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�านโยบายการก�าก�บด:แลี่ยนแท02
ด0คุณภาพการรอบคุณภาพการลี่ยนแ	มท�<ง 4 ด7านประกอบด7วย
1. ด7านร�ฐ ส�งคุณภาพการม แลี่ยนแะส2งแวดลี่ยนแ7อม
2. ด7านผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บบรการแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ย
3. ด7านองคุณภาพการ�การ
4. ด7านผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตการ
โดยส/วนราชการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องก�าหนดให7ม0ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบ ม0การ
ช0<แจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"งท�าคุณภาพการวามเข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����" แลี่ยนแะประกาศใช7อย/างเปAนทางการ 
แลี่ยนแะม0การส/งเสรมใ ห7น�านโยบายไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตอย/างเปAนร:ป
ธรรม แลี่ยนแะคุณภาพการอยตดตามอย/างสม2�าเสมอ



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : LD1การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ท02มา : คุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบายต�วช0<ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ ส/วนราชการระด�บกรม ป�งบประมาณ พัฒน.ศ. 2554 หน7า 142

หมวด LD6 จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะเน7นให7ส/วนราชการม0การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม
ภายในเพัฒน12อใ ห7การด�าเ นนงานตามภารกจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"เปAนไป
อย/างม0ประสทธภาพัฒน แลี่ยนแะลี่ยนแดคุณภาพการวามเส02ยงจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากคุณภาพการวาม
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดพัฒนลี่ยนแาด ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดให7ม0แนวทางแลี่ยนแะวธ0การใน
การคุณภาพการวบคุณภาพการ	มภายในอย/างม0ประสทธภาพัฒน 



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : LD1การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ท02มา : คุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบายต�วช0<ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ ส/วนราชการระด�บกรม ป�งบประมาณ พัฒน.ศ. 2554 หน7า 142

รายลี่ยนแะเอ0ยดการวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นแลี่ยนแะประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ ด�งน0<
1. ก�าหนดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบ
2. ก�าหนดขอบเขตแลี่ยนแะว�ตถ	ประสงคุณภาพการ�ของการ
 ประเมน

3. ศ>กษาแลี่ยนแะท�าคุณภาพการวามเข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"โคุณภาพการรงสร7างการ
 คุณภาพการวบคุณภาพการ	มภายในของส/วนราชการ

4. จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�าแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ
5. ด�าเนนการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการคุณภาพการวบคุณภาพการ	มภายใน
6. สร	ปผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการประเมนแลี่ยนแะจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�ารายงาน



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : LD7การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ท02มา : คุณภาพการ:/ม1อคุณภาพการ�าอธบายต�วช0<ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ ส/วนราชการระด�บกรม ป�งบประมาณ พัฒน.ศ. 2554 หน7า 143

หมวด LD7 น0<เปAนอ0กหมวดหน>2งท02ต7องม0การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการรบท�<ง ADLI ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องแสดงให7
เห5นถ>งกระบวนการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดท�ามาตรการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบทางลี่ยนแบ ไปจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นถ>งการด�าเนนการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบทางลี่ยนแบ 
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งส/วนราชการสามารถแสดงหลี่ยนแ�กฐานให7คุณภาพการรบถ7วนว/าได7ด�าเนนการตามกระบวนการอย/างเหมาะสมต�<งแต/คุณภาพการดไป
จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะ ถ>งปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตตามมาตรการท02ก�าหนดไว7



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร การวเคุณภาพการราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ย (Stakeholders Analysis)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

กลี่ยนแ	/มผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7เส0ยท02
ไม/ได7ม0อทธพัฒนลี่ยนแต/อองคุณภาพการ�กร

กลี่ยนแ	/มผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7เส0ยท02ม0อทธพัฒนลี่ยนแ
ต/อองคุณภาพการ�กรพัฒนอสมคุณภาพการวร

กลี่ยนแ	/มผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7เส0ยท02ม0อทธพัฒนลี่ยนแต/อ
องคุณภาพการ�กรมากแลี่ยนแะอาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะม0ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแต/อ
การต�ดสนใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ขององคุณภาพการ�กร

Curtis Kastner 
ได7พัฒน�ฒนาในการ
ว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตงาน
ขององคุณภาพการ�การโดยให7
คุณภาพการวามส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บมต
ด7านคุณภาพการวามหลี่ยนแาก

หลี่ยนแายของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7ส/วนเส0ยขององคุณภาพการ�การ 
(Stakeholders) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งการว�ดผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตงาน
โดยใช7 Stakeholder Approach น0<จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะม	/ง
เน7นการส/งมอบผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตงานให7
ส�มพัฒน�นธ�ก�บคุณภาพการวามคุณภาพการาดหว�งหร1อคุณภาพการวามต7องการ
ของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ม0ส/วนได7เส0ยท	กกลี่ยนแ	/มอย/างสมด	ลี่ยนแ



การวเคุณภาพการราะห�จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"	ดแข5งจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"	ดอ/อนโอกาสแลี่ยนแะอ	ปสรรคุณภาพการ (SWOT Analysis)

Albert Humphrey ได7น�า
เสนอแนวคุณภาพการดในการวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น
กลี่ยนแย	ทธ�ท02เร0ยกว/า SWOT 
Analysis โดยให7ประเมน
ป�จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ยภายในแลี่ยนแะภายนอก
องคุณภาพการ�การ แลี่ยนแะใช7เทคุณภาพการนคุณภาพการ 
TOWS ในการก�าหนด
ประเด5นย	ทธศาสตร�ต/อไป

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการหมวด 1 : การน�าองคุณภาพการ�การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

การบรหารคุณภาพการวามเส02ยงม0องคุณภาพการ�ประกอบท02ส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประๆอย:/ 8 องคุณภาพการ�
ประกอบ คุณภาพการ1อ
1. วเคุณภาพการราะห�สภาพัฒนแวดลี่ยนแ7อมขององคุณภาพการ�กร
2. ก�าหนดว�ตถ	ประสงคุณภาพการ�ของการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามเส02ยง
3. ระบ	เหต	การณ�เส02ยง
4. ประเมนคุณภาพการวามเส02ยงแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบ
5. วางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼นร�บม1อก�บคุณภาพการวามเส02ยง
6. ก�าหนดกจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"กรรมคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม
7. การพัฒน�ฒนาระบบสารสนเทศแลี่ยนแะการส12อสาร
8. การเฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�OW?)������Đ�����d�com.sun.star.Zาตดตามคุณภาพการวามเส02ยง

ในการจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการคุณภาพการวามเส02ยงจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องม0กลี่ยนแย	ทธ�ท02
เหมาะสม แลี่ยนแะจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะต7องด�าเนนการอย/างต/อ
เน12องเพัฒน12อให7ม�2นใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ได7ว/าคุณภาพการวามเส02ยงท02ได7คุณภาพการาด
การณ�ไว7หมดไปหร1อเหลี่ยนแ1อน7อยท02ส	ด โดยกลี่ยนแ
ย	ทธ�การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"� ดการคุณภาพการวามเส02ยงประกอบด7วย 
การหลี่ยนแ0กเลี่ยนแ02ยง การโอน การลี่ยนแด แลี่ยนแะการ
ยอมร�บคุณภาพการวามเส02ยง



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เคุณภาพการร12องม1อในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ส/วนราชการม0เคุณภาพการร12องม1อในการบรหารท02ใช7ในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ
กระทบท02จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะเกดข><นต/อส�งคุณภาพการมประกอบด7วย

● SEA (Strategic Environmental Assessment)
● EIA (Environmental Impact Assessment)
● HIA (Health Impact Assessment)
● SIA (Social Impact Assessment)

SEA หร1อ การประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบส2ง
แวดลี่ยนแ7อมระด�บย	ทธศาสตร� เปAนเคุณภาพการร12อง
ม1อท02ใช7ในการวเคุณภาพการราะห�ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบแลี่ยนแะ
แนวทางการปZองก�นแลี่ยนแะแก7ไขผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระ
ทบท02อาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะเกดข><นในอนาคุณภาพการต โดยจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะ
ท�าให7เกดคุณภาพการวามม�2นใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ได7ว/า 
ย	ทธศาสตร�บรรลี่ยนแ	เปZาหมาย ม0คุณภาพการวาม
ช�ดเจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"น เปAนมตรต/อส2งแวดลี่ยนแ7อม แลี่ยนแะ
เปAนท02ยอมร�บแก/สาธารณะ เพัฒน12อให7
เกดประสทธภาพัฒนในการด�าเนนการ
แลี่ยนแะคุณภาพการวามย�2งย1น

STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT



ลี่ยนแ�กษณะส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ�กร เคุณภาพการร12องม1อในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบ : HIA & EIAการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

EIA หร1อการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบด7านส2งแวดลี่ยนแ7อมน�<นม�กจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะ
พัฒนจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ารณาผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบท02เกดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ากโคุณภาพการรงการเปAนหลี่ยนแ�ก ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งเปAนการน�า
มาตรฐานด7านส2งแวดลี่ยนแ7อมมาเปAนต�วก�าหนดในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ
กระทบท	กด7าน โดยเ น7นผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบท02ม0ต/อสภาพัฒนแวดลี่ยนแ7อมทาง
ธรรมชาต เ ช/น ดน น<�า อากาศ ส�ตว� แลี่ยนแะพัฒน1ช ในขณะท02 HIA หร1อ
การประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบทางส	ขภาพัฒน น�<นเน7นเร12องส	ขภาพัฒนของคุณภาพการน
เปAนท02ต�<ง แลี่ยนแะส2งท02ท�าให7 HIA น�<นเพัฒน2มคุณภาพการ	ณคุณภาพการ/าให7แก/การประเมน
ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบก5คุณภาพการ1อ ต7องให7บ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแหร1อบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแเข7า มาม0ส/วนร/วมในการ
ประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบด7วย ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����횬殕�䋈트Φ�䋈蓆엤胆웣臆엥珂샢�맚�嚹룝�䊴뇙픶⮮ꯓ패⒬ꯓ팢ẫ턗>2งแตกต/างจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"าก EIA ท02ม�กจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะอาศ�ยคุณภาพการวาม
ร:7คุณภาพการวามช�านาญ์ จินดาประของผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7เช02ยวชาญ์ จินดาประเฉพัฒนาะด7านเปAนหลี่ยนแ�ก ท�<งน0<อาจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะ
เร0ยกได7ว/า EIA น�<นม0ลี่ยนแ�กษณะเปAน Technology Fix ในขณะท02 
HIA ม0ลี่ยนแ�กษณะเปAน Human/Community Fix แลี่ยนแะSIA หร1อ การ
ประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบเชงส�งคุณภาพการม ท02ย>ดเร12องของส�งคุณภาพการมเปAนหลี่ยนแ�กในการ
ประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบ ไม/ว/าจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะเปAนเร12องการปกคุณภาพการรอง เศรษฐกจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����" 
ว�ฒนธรรม คุณภาพการ	ณภาพัฒนช0วต ท�ศน0ยภาพัฒน แลี่ยนแะภ:มท�ศน� เปAนต7น ด�<งน�<น
ในการประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแกระทบคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ะ ม0การประเมนหลี่ยนแายส/วนเข7า
ด7วยก�น ท�<ง EIA HIA แลี่ยนแะ SIA

ส�งคุณภาพการม ส	ขภาพัฒน

ส2งแวดลี่ยนแ7อม



เคุณภาพการร12องม1อท02ใช7ในการช�บเคุณภาพการลี่ยนแ12อนองคุณภาพการ�กร

เคุณภาพการร12องม1อท02ใช7ในการวเคุณภาพการราะห�แลี่ยนแะวางแผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼น
 Impact & Urgency Matrix
 Readiness Assessment

เคุณภาพการร12องม1อในการสร7างคุณภาพการวามพัฒนร7อมส/วนบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแแลี่ยนแะท0มงาน
 การส12อสารภายใน
 การสร7างภาพัฒนลี่ยนแ�กษณ�อ�นพัฒน>งประสงคุณภาพการ�ส/วนบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ
 การพัฒน�ฒนาสมรรถนะส/วนบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ

เคุณภาพการร12องม1อท02ใช7ในการตดตามประเมนผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ลี่ยนแ 
 ต�วช0<ว�ดการด�าเนนงาน (Performance Indicators)
 การตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สอบคุณภาพการวามพัฒนร7อมด7านทร�พัฒนยากร
 การตรวจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"สอบอารมณ�ร/วมในการด�าเนนงาน (Mood Meter)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ป�จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ยแห/งคุณภาพการวามส�าเร5จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ในการช�บเคุณภาพการลี่ยนแ12อนองคุณภาพการ�กร

 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7บรหารต7องเข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"อย/างด0ถ>งการน�า หลี่ยนแ�กเกณฑ์คุณภาพการบริ�คุณภาพการ	ณภาพัฒน
การบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการ (PMQA) มาใช7ในองคุณภาพการ�กร

 ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7บรหารต7องเข7ามาม0ส/วนร/วมอย/างจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"รงจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�งแลี่ยนแะต/อเน12อง
 มอบหมายให7ม0ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ร�บผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼ดชอบอย/างเต5มเวลี่ยนแา
 ม0การพัฒน�ฒนาให7ผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨槆����탠Φ뤐槆룴槆뢴槆뢜槆뢄槆㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ��ఀݯἐʋᷤ槇㿤櫥㿌櫥������瘌ʉ����ἐʋ��띤ϡ횬殕ᘴϣ㝼:7ด�าเนนกจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"กรรม/โคุณภาพการรงการ เข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"

แนวคุณภาพการดแลี่ยนแะม0ท�กษะ
 ก�าหนดจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"	ดม	/งหมายให7ช�ดเจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นเพัฒน12อให7ม0คุณภาพการวามก7าวหน7า

อย/างต/อเน12อง
 ส12อสารท�าคุณภาพการวามเข7าใจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"ก�บคุณภาพการนในองคุณภาพการ�กรให7เห5นคุณภาพการวาม

ส�าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
 จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดให7ม0ช/องทางการถ/ายโอนคุณภาพการวามร:7ท02หลี่ยนแากหลี่ยนแาย
 ประย	กต�ใช7เทคุณภาพการโนโลี่ยนแย0ท02เหมาะสมก�บสภาพัฒนขององคุณภาพการ�กร
 กระต	7นให7ม0การจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดต�<งช	มชนแห/งการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�tions']�el��Ũ���륀槆뤨บ�ตท�2วท�<งองคุณภาพการ�กร

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ขอบคุณภาพการ	ณคุณภาพการร�บ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"�ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ดร. ธนาวชญ์ จินดาประ� จัดการภาครัฐ��t�䄬X�����"นดาประดษฐ�
089.009.0009

tanavich.c@gmail.com

Facebook.com/tanavichc
iknewuknow.com

mailto:tanavich.c@gmail.com
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