การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และ
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'

ดร. ธนาวชิงยุทธศาสตร์ และญ์ จินดาประ" จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นดาประดษฐ"

ตอบสนองทนต0อ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลง
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ท13 4
สร'างระบบการก4ากบด&แลตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองท13ด1
เิชิงยุทธศาสตร์ แกดคุณภาพการวามโปร0งใส ม3นใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻 และ
สามารถตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สอบได' รวมท:งท4าให'
บคุณภาพการลากรป;บตงานอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างม1จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ตส4าน<ก
คุณภาพการวามรบผดชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อต0นเิชิงยุทธศาสตร์ แอง ต0อ
ประชิงยุทธศาสตร์ และาชิงยุทธศาสตร์ และน และต0อสงคุณภาพการมโดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉รวม

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ท13 2
ปรบร&ปแบบการท4างานให'ม1
ลกษณะเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงบ&รณาการ เิชิงยุทธศาสตร์ แกดการ
แสวงหาคุณภาพการวามร0วมม2อและสร'าง
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อ
มโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการรอ2 ข0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กบ@Aายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ต0างๆ รวมท:ง
งกเิชิงยุทธศาสตร์ แปBดให'ประชิงยุทธศาสตร์ และาชิงยุทธศาสตร์ และนเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' มาม1ส0วนร0วม
ารท
4างา
น

ประโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ชิงยุทธศาสตร์ และน"สข
ของประชิงยุทธศาสตร์ และาชิงยุทธศาสตร์ และน

ด1

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ท13 1
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กระดบการให'บรการและการ
ท4างานเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อตอบสนองคุณภาพการวาดคุณภาพการาดหวง
และคุณภาพการวามต'องการของประชิงยุทธศาสตร์ และาชิงยุทธศาสตร์ และนท13ม1
คุณภาพการวามสลบ8บ8'อน หลากหลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างรวดเิชิงยุทธศาสตร์ แร5ว

ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"การพัฒนฒนาระบบราชิงยุทธศาสตร์ และการไทยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ม1ส0วนน0วม
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เิชิงยุทธศาสตร์ แก0ง
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ท13 3
ม0งส&0การเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นองคุณภาพการก" ารท13ม1ข1ด
สมรรถนะส&ง บคุณภาพการลากรม1คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมและคุณภาพการวามสามารถในการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 นร&' คุณภาพการดรเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงและ
ปรบตวได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมต0อ
สถานะการณ"ตา0 งๆ
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จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มต'นของการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒน
การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนเิชิงยุทธศาสตร์ แรม3 ต'นในภาคุณภาพการอตสาหกรรมโดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ง3 ใน “การตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สอบคุณภาพการณภาพัฒน” (Inspection) ของ
กระบวนการผลต 8<3งม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นท13การชิงยุทธศาสตร์ และ1:และวดผลการผลตว0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉อมรบ
ได'หร2อไม0 จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นกระท3งม1พัฒนฒนาการมาเิชิงยุทธศาสตร์ แป>น “การคุณภาพการวบคุณภาพการมคุณภาพการณภาพัฒน”
(Quality Control) 8<3งม1รายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบการปXองกนและการ
คุณภาพการวบคุณภาพการมให'คุณภาพการณภาพัฒนการท4างานออกมาด1ท13สด
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มต'นของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณ1การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากวศวกรของ
Bell Labs ท13ชิงยุทธศาสตร์ และ23อว0า Walter A. Shewhart (1920s) 8<3งพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ามหา
ทางเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน3มคุณภาพการวามน0าเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อถ2อของระบบการส0งสญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศพัฒนท" โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ดร. ชิงยุทธศาสตร์ และ&ฮาร"ท (1924) ได'คุณภาพการดคุณภาพการน' และน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แสนอแนวคุณภาพการดทางสถตท13ชิงยุทธศาสตร์ และ0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ให'ผบ&' รหารสามารถท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะคุณภาพการวบคุณภาพการมคุณภาพการณภาพัฒนของการท4างานได'ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ก
ว0า Control Chart 8<3งกลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแนวคุณภาพการดท13ได'รบกนในวงกว'างถ<ง
ประโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ชิงยุทธศาสตร์ และน"ท13น4ามาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนในเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาต0อ
มา
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บดาของการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒน

Professor Edwards W. Deming
ได'รบเิชิงยุทธศาสตร์ แอาแนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนโดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ใชิงยุทธศาสตร์ และ'วธ1การทางสถต
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻าก Shewhart มา แล'วประยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กต"
แนวคุณภาพการดดงกล0าวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นสามารถท4าให'
วงการอตสาหกรรมท3วโลกยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉อมรบ
ในประโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ชิงยุทธศาสตร์ และน"ของการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงกระบวนการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
สถต(Statistical Process Control Method) โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ง3 ในชิงยุทธศาสตร์ และ0วงหลงสงคุณภาพการรามโลกคุณภาพการร:งท13 2 ท13 Deming
สามารถท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นท13ประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กษ"แก0ท:งโลกในการปรบปรงคุณภาพการณภาพัฒนของอตสาหกรรมในประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศญ์ จินดาประ13ปAนให'กลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แป>น
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13ม1ขด1 คุณภาพการวามสามารถทางการแข0งขนเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นอนดบต'นของโลกได'ในเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาต0อมา
โมเิชิงยุทธศาสตร์ แดลทางคุณภาพการวามคุณภาพการดท13โดดดงและได'รบการยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉อมรบกนอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉า0 งแพัฒนร0หลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13ท13สด
ในโลกของการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการก5คุณภาพการ2อ Deming Cycle หร2อท13ร&'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กกนในชิงยุทธศาสตร์ และ23อว0า
PDCA Cycle ท13ม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แนน' การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการท4างานด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉แนวคุณภาพการดพัฒน2:นฐาน คุณภาพการ2อ
Plan (วางแผน) Do (ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ) Check (ตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สอบ) Act (ปรบปรง)
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บดาของการเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เิชิงยุทธศาสตร์ แป>น
Secretary of Commerce ของประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศสหรฐอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกาในสมยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ของ
อด1ตประธานาธบด1 Ronald Regan 8<3งม1บทบาทอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างส&งในการ
สร'างข1ดคุณภาพการวามสามารถของอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกาท:งในภาคุณภาพการรฐและอตสาหกรรม
Baldrige ได'ท0มเิชิงยุทธศาสตร์ แทให'กบการพัฒนฒนาคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แลศในการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการและม1ส0วนในการผลกดนเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และง
คุณภาพการณภาพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นกลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นกฎีการจัดการเชิงคุณหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
Baldrige ม1ส0วนร0วมในการร0างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ปรบปรงคุณภาพการณภาพัฒนการ
บรหารงานของประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศสหรฐอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกา หร2อ Quality
Improvement Act of 1987 จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นท4าให'บรษทชิงยุทธศาสตร์ และ:นน4าและหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งาน
ภาคุณภาพการรฐหนมาให'คุณภาพการวามสนใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ในการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แตม5 ท13 และในก5ม1การให'รางวลคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการของประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกา 8<3งได'ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ชิงยุทธศาสตร์ และ23อรางวลว0า Malcolm
Baldrige National Quality Award 8<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นต'นแบบของ TQA และ
PMQA ในประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศไทยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ในเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาต0อมา
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เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร
สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
กบผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
และผ&'รบบรการ

5. การม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แนน'
ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล
7. ผลลพัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
6. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
กระบวนการ

4. การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
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Canada Award
(1984)

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการท13ท:งโลกให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ

EFQM3
EU (1991)

Japan Quality
Award (1994)
MBNQA1
USA (1987)

Deming Prize
Japan (1951)

TQA4 (2001)
SEPA6 (2010)
Singapore
Quality
Award (1988)

1 MBNQA
2 ABEA
3 EFQM
4 TQA
5 PMQA
6 SEPA

: Malcolm Baldrige National Quality Award
: Australian Business Excellence Awards
: European Foundation Quality Management
: Thailand Quality Award
: Public Sector Management Quality Award
: State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2
Australia (1988)

PMQA5
(2003)
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เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสารประกอบเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ในการน4าแนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการณภาพัฒนมาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในองคุณภาพการ"กรน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสารท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะชิงยุทธศาสตร์ และ0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาสาระอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0ส13
เิชิงยุทธศาสตร์ แล0ม ประกอบด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
คุณภาพการม&0 2อการน4าองคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ส&0การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
คุณภาพการม&0 2อแนวทางการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนส4าหรบหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งานภาคุณภาพการรฐใชิงยุทธศาสตร์ และ'เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อในการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง
คุณภาพการม&0 2อเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการการปรบปรงและพัฒนฒนาองคุณภาพการ"กร
คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ (แต0ละป•จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1ออกมาใหม0)

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

คุณภาพการม&0 2อการน4าองคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ส&0 PMQA

คุณภาพการ&0ม2อการน4าองคุณภาพการก" รเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ส&0การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ ม1เิชิงยุทธศาสตร์ แนอ2: หาหลกๆเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบการเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉มการให'องคุณภาพการก" รภาคุณภาพการรฐ
สามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉มการและด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉แบ0งข:นตอน
กระบวนการออกเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นส0วนๆ ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างง0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นม1การอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ข:นตอนการเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉มคุณภาพการวามพัฒนร'อม การ
ก4าหนดท1มงานรบผดชิงยุทธศาสตร์ และอบ และแผนด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นม1เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง แนวคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบ
ADLI และ LeTCLi รวมท:งการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดล4าดบคุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประของโอกาสในการปรบปรงตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง (OFI)
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คุณภาพการม&0 2อเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการการปรบปรงและพัฒนฒนาองคุณภาพการ"การ

คุณภาพการม&0 2อเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการการปรบปรงและพัฒนฒนาองคุณภาพการก" าร เิชิงยุทธศาสตร์ แวอร"ชิงยุทธศาสตร์ และ3น 1.0 เิชิงยุทธศาสตร์ แล0มน1:ได'รวบรวมแนวทางในการปรบปรงและพัฒนฒนา
องคุณภาพการ"การการเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริพัฒน" ฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐคุณภาพการรบถ'วนทกหมวด โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อมโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นถ<ง
คุณภาพการ4าถามการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองในแต0ละหมวด กบแนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13สอดคุณภาพการล'องกบคุณภาพการ4าถามการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉น4าเิชิงยุทธศาสตร์ แสนอเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการและเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นประโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ชิงยุทธศาสตร์ และนใ" นการปรบปรงและพัฒนฒนาองคุณภาพการก" าร เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'องคุณภาพการก" าร
สามารถน4าไปประยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กต"ใชิงยุทธศาสตร์ และ' และสามารถลงม2อท4าได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม
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เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสาร PMQA การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" ารส&0คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แลศ
เิชิงยุทธศาสตร์ แล0มน1:ม1เิชิงยุทธศาสตร์ แนอ2: หาสาระชิงยุทธศาสตร์ และ1:ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แหน5 ถ<งแนวคุณภาพการดท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการขององคุณภาพการ"การ
ภาคุณภาพการรฐ โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แน'นท13แนวคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นส0วนใหญ์ จินดาประ0 อ'นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะท4าให'
เิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ถ<งแก0นแท'ของการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ นอกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากน:นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งม1รายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบ
Roadmap การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" ารอ1กด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

Roadmap ของการพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒน

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสารคุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด การพัฒนฒนา
คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ ม1รายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบแนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการใน
แต0ละหมวดของการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ และม1รายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ดประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
การพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13คุณภาพการรบถ'วนไว'ให'
ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการสามารถตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สอบได'วา0 ได'
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการคุณภาพการรบถ'วนเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมหร2อไม0

ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ" PMQA หมวด 2

ท13มา : คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร
สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
กบผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
และผ&'รบบรการ

5. การม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แนน'
ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล
7. ผลลพัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
6. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
กระบวนการ

4. การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

แนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนท13
Baldrige คุณภาพการดคุณภาพการน' น:นม1คุณภาพการวามโดดเิชิงยุทธศาสตร์ แด0นอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0ท13
การบ&รณาการแนวคุณภาพการดด'านการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการให'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0รวมกนได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม
และท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อมโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งในภาพัฒนรวม
ได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างชิงยุทธศาสตร์ และดเิชิงยุทธศาสตร์ แจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻น ดงน:นการน4าไปประยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กต"
ใชิงยุทธศาสตร์ และ'เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻รงๆก5จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะง0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
และราบร23น
ด'งน:นผ&'ท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาแนวคุณภาพการดการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนแบบบ&รณาการน1:ไป
ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างม1ประสทธภาพัฒนน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'อง
เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สาระของแต0ละส0วนและคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ13อม
โยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งท:งหมดให'ได'ก0อน

แนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงคุณภาพการณภาพัฒนแบบบ&รณาการ

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นกระบวนการท13ตอ' งด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างต0อ
เิชิงยุทธศาสตร์ แนอ23 ง 8<3งสอดคุณภาพการล'องกบแนวคุณภาพการดของ Deming ในเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อง
ของการพัฒนฒนาอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แนอ23 ง ดงท13ประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศญ์ จินดาประ13ปAนใชิงยุทธศาสตร์ และ'กน
อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างแพัฒนร0หลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กว0า “Kaizen” ท13แปลว0า
Continuous Improvement 8<3งประยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กต"ใชิงยุทธศาสตร์ และ'เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"
คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻<งเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบ 5 ข:นตอน
หลกคุณภาพการอ2
• การเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉มคุณภาพการวามพัฒนร'อม
• การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองและระบโอกาสในการปรบปรง
• การวางแผนการปรบปรง
• การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
• การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ท:งน1ก: ารพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะส0งผลด1ใน
ระยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ะยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉าง องคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะสามารถรกษาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉3งยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉2น

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒน

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
แนวคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองน3นให'
คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประกบสองเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องคุณภาพการอ2
วธ1การท4างาน
ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะในส0วนของวธ1การท4างาน8<3งการ
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องคุณภาพการดอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0เิชิงยุทธศาสตร์ แสมอว0าเิชิงยุทธศาสตร์ แรา
ท4างานต0างๆด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วธ1อะไร หร2ออ1กนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉หน<3งคุณภาพการ2อ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างไรเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ได'ผลลพัฒนธ"ออกมา
8<3งในคุณภาพการ4าถามการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนน3นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1คุณภาพการ4าถามท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะ
เิชิงยุทธศาสตร์ แน'นถามถ<งวธ1การท4างานอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉คุณภาพการ4าถาม
เิชิงยุทธศาสตร์ แหล0าน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องการให'หน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งานประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองว0าด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท4างานอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉า0 งไร (HOW?)

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒน

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
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กระบวนการในการพัฒนฒนาองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒน
องคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻วา0 การท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะขบเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1วธ1การท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม สามารถน4าไป
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการป;บตได'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻รง และเิชิงยุทธศาสตร์ แม23อป;บตแล'วจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&'
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากส3งท13เิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<น: และน4ามาปรบปรงแก'ไขได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง 8<3ง
การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการในทกๆด'านจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อมประสานกนอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างลงตว

Approach หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถง< การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการใน
การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการน:นได'ท4าอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างม1วธ1
การหร2อแนวทางท13เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นระบบ
ผ&'ท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะขบเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ถง< แนวคุณภาพการดของการม1อกษรท:ง 4 ตวว0าม1
Deployment หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถง< ได'ม1การน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาวธ1
ประโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ชิงยุทธศาสตร์ และน"ตอ0 การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนองคุณภาพการ"กร โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แราจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะได'ทราบว0าการ
การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการท13ได'ก4าหนดไว'ไป
บรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการองคุณภาพการก" รในภาคุณภาพการรวมน:นม1คุณภาพการณภาพัฒนหร2อไม0อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉า0 งไร
ถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปป;บตอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉า0 งท3วถ<ง
Learning หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<งว0าได'ม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&ว' า0
ส3งท13ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการไปเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างไรบ'าง
ผ0านการทบทวนและปรบปรงอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างต0อ
เิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง
Integration หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<งว0าการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการในด'านต0างๆได'เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อมโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งบ&รณา
การกนอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แต5มท13

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองตามแนวทาง ADLI
แล'วก5จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะทราบถ<งโอกาสในการปรบปรง
ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง (Opportunity for
Improvement : OFI) ท13หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<งส3งท13องคุณภาพการ"
กร'องปรบปรง8<3งอาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1 OFI หลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นก5ได' และองคุณภาพการก" รอาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะไม0สามารถ
ปรบปรงทกประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นได'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻<งต'องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดล4าดบ
คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประของโอกาสในการปรบปรง
ท:งหมด โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉อาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะใชิงยุทธศาสตร์ และ'วธ1การท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กว0า
“Vital Few” เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'องคุณภาพการก" รน4าประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นท13
ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻รงๆมาเิชิงยุทธศาสตร์ แขยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 นเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนว0าจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน
การปรบปรงอะไรก0อนหลงอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างไร และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 กว0า “แผนการปรบปรงองคุณภาพการก" ร” เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะได'น4าไปด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการปรบปรงองคุณภาพการ"กร
อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23องต0อไป

กระบวนการในการพัฒนฒนาองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒน
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนองคุณภาพการก" รและจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนพัฒนฒนาองคุณภาพการ"การ

KPI จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดของแผนพัฒนฒนาองคุณภาพการ"การ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการปรบปรงตามแผน
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ระดบพัฒน2:นฐาน
รายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งานผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด
ตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากผ&'ตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นอก

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
Branding Model

ตลาด
ผ&ม' 1ส0วน
ได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน"
คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม

ขอบเิชิงยุทธศาสตร์ แขต
บรการ

Stakeholders Analysis

Value Chain

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
SWOT Analysis
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Risk Analysis (COSO Model)

SECI Model

Competency Model

Balanced Scorecard

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนวธ1การก4าหนดประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการเิชิงยุทธศาสตร์ แ" ชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"หลก รวมท:งแผนป;บต
ราชิงยุทธศาสตร์ และการของหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งานภาคุณภาพการรฐ และการถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการเิชิงยุทธศาสตร์ แ" ชิงยุทธศาสตร์ และง
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"หลก รวมถ<งแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการท13ได'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4า
ไว' เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปป;บต และวดผลคุณภาพการวามก'าวหน'า

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
ในการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"น:น ผ&'บรหารและผ&'
ป;บตการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻องคุณภาพการ"ประกอบแต0ละส0วน และจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'อง
เิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ถง< คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อมโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งของแต0ละองคุณภาพการ"ประกอบอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างชิงยุทธศาสตร์ และดเิชิงยุทธศาสตร์ แจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻น
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนราะว0าแต0ละองคุณภาพการป" ระกอบม1คุณภาพการวามหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะและม1คุณภาพการวาม
ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประต0อการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการท13แตกต0างกน การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และง
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ท13ด1คุณภาพการ2อการก4าหนดและวางองคุณภาพการ"ประกอบต0างๆให'
สอดรบกนอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างสมดล

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง แนวทางการบรรลจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ขององคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง ส3งท13เิชิงยุทธศาสตร์ แราอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากให'องคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นในอนาคุณภาพการต
พัฒนนธกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻 หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง ขอบเิชิงยุทธศาสตร์ แขตการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการขององคุณภาพการ"กร (กจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ทเิชิงยุทธศาสตร์ แ13 ปน> พัฒนนธะ)
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นหลกท1อ3 งคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประในการพัฒนฒนา
เิชิงยุทธศาสตร์ แปาX ประสงคุณภาพการ" หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง ส3งท13องคุณภาพการ"กรปรารถนาท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะบรรล
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ" หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง วธ1การท1จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻3 ะท4าให'องคุณภาพการ"กรสามารถบรรลเิชิงยุทธศาสตร์ แปาX ประสงคุณภาพการ"ได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างม1ประสทธภาพัฒน
แผนงาน/โคุณภาพการรงการ หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง กจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กรรมท1อ3 งคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'บรรลเิชิงยุทธศาสตร์ แปาX ประสงคุณภาพการ"
ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ทใ13 ชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการวดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน
เิชิงยุทธศาสตร์ แปาX หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง ระดบของเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ทใ13 ชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการวดผลว0าประสบคุณภาพการวามส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
งบประมาณ หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<ง ปรมาณเิชิงยุทธศาสตร์ แงนท13ม1อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งพัฒนอให'ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการในหมวดท13 6 น1:จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นท13 วธ1การก4าหนด
กระบวนการ และเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องต0างๆท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบการออกแบบ
กระบวนการ เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ0น คุณภาพการวามต'องการของผ&'ม1ส0วนได'สว0 นเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 องคุณภาพการ"
คุณภาพการวามร&'ของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการ เิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1ใหม0 ข:นตอนและระยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ะเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาใน
การป;บตงาน การคุณภาพการวบคุณภาพการมคุณภาพการ0าใชิงยุทธศาสตร์ และ'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผลสมฤทธŠ
ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นการบ&รณาการกบส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการอ23น รวมถ<งการปXองกนไม0
ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดข'อผดพัฒนลาดหร2อการส&ญ์ จินดาประเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดการปรบปรงอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0าง
ต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง และการเิชิงยุทธศาสตร์ แผยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉แพัฒนร0แลกเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นประสบการณ"

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม ทศทาง การก4ากบด&แลท13ด1 การรบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอบต0อสงคุณภาพการม การทบทวนปรบปรง
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล
หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
กล0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉และผ&'รบบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นร&' คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
การวดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 5 ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรมนษยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉"
การบรหารงานบคุณภาพการคุณภาพการล การพัฒนฒนาบคุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า กระบวนการสนบสนน การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการม
หมวด 7 ผลลพัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการณภาพัฒนการบรการ การพัฒนฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร
สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
กบผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
และผ&'รบบรการ

5. การม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แนน'
ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล
7. ผลลพัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
6. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
กระบวนการ

4. การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
2.1 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ก. กระบวนการ
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

2.2 การน4ากลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"ไปป;บต
ก. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนป;บต
การและการน4าแผนไป
ป;บต

• การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

• เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และง
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และ
กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาในการบรรล

• การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบตการ
การน4าแผนไปปฎีการจัดการเชิงคุณบต รวม
ท:งการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดสรรทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร

• การน4าป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'อง
มาประกอบการวางแผน

• คุณภาพการวามสมดลระหว0างคุณภาพการวาม
ต'องการของผ&'มส1 ว0 นได'สว0 น
เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท:งหมด

• การตอบสนองต0อคุณภาพการวาม
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลง
• แผนหลกด'านทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร
บคุณภาพการคุณภาพการล

ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
• การคุณภาพการาดการณ"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
• เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"เิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แท1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บท13ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
ต0างๆ

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
2.1 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ก. กระบวนการ
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

• การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

• เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และง
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และ
กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาในการบรรล

• การน4าป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'อง
มาประกอบการวางแผน

• คุณภาพการวามสมดลระหว0างคุณภาพการวาม
ต'องการของผ&'มส1 ว0 นได'สว0 น
เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท:งหมด

หมวด 2.1 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผน
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ" 8<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบ
กระบวนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการ 4 ป•
และแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻4าป• โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ด
ท4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนภาพัฒน (Flowchart) ของ
กระบวนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผน ต'องม1การก4าหนด
กจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กรรมข:นตอนให'สอดคุณภาพการล'องกบกรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท13
ก4าหนดไว'ตามระเิชิงยุทธศาสตร์ แบ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บส4านกนายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กรฐมนตร1วา0
ด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนการบรหารราชิงยุทธศาสตร์ และการแผ0นดน
พัฒน.ศ. 2547 และสอดคุณภาพการล'องกบป•ป;ทนงบ
ประมาณ โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉คุณภาพการ4าน<งถ<งระยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ะเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการ
รวบรวมข'อม&ลป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ต0างๆ ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องมา
ประกอบในการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
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หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
หมวด 2.2 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการน4ากลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"ไปป;บต 8<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'อง
กบการถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"หลกขององคุณภาพการ"การไปส&0แผน
ป;บตการ (Action Plan) โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ก4าหนดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนงาน/
โคุณภาพการรงการ เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปส&0การป;บตท13ได'ผล 8<3งจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1
กจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กรรมการส23อสารและท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ไปยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ง
บคุณภาพการลากรท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'อง รวมถ<งต'องม1การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนท13
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" (Strategy Map) การถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด
และเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ระดบองคุณภาพการ"การลงส&0ระดบหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งานและ
ระดบบคุณภาพการคุณภาพการล เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'บคุณภาพการลากรม1คุณภาพการวามร&' คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
และสามารถม1ส0วนร0วมในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ ม1การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ด
ท4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นข'อตกลง ม1ระบบตดตามคุณภาพการวามก'าวหน'าในการ
ป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการ และม1การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนผลตามตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด
ตลอดการบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อรองรบการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงท13อาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะเิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<น: ตามมาตรฐาน COSO

2.2 การน4ากลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"ไปป;บต
ก. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนป;บต
การและการน4าแผนไป
ป;บต
• การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบตการ
การน4าแผนไปปฎีการจัดการเชิงคุณบต รวม
ท:งการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดสรรทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร
• การตอบสนองต0อคุณภาพการวาม
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลง
• แผนหลกด'านทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร
บคุณภาพการคุณภาพการล

ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
• การคุณภาพการาดการณ"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
• เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"เิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แท1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บท13ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
ต0างๆ
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ในการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" (หมวด 2 ของ
PMQA) น:น จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1คุณภาพการ4าถามเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองว0า
องคุณภาพการก" ารได'ม1การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมถ&ก
ต'องหร2อไม0ออกเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นสองส0วนคุณภาพการอ2
2.1 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ก. กระบวนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
2.2 การถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปป;บต
ก. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการและ
การถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปป;บต
ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ประกอบด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉คุณภาพการ4าถามท:งส:น 9 คุณภาพการ4าถามหลกท13ผ&'
บรหารและผ&'ป;บตงานในส0วนท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'อง
ตอบคุณภาพการ4าถามเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อทบทวนถ<งรายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ดในการ
วางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" ตามหลกการ ADLI และ
หาโอกาสในการปรบปรงองคุณภาพการ"กรในการวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ต0อไป

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
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ในการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องให'คุณภาพการวาม
ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประกบเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ง
ประกอบการวางแผนด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉พัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาถ<งการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงต0างๆท13เิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<น: ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นต'องม1การ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ถ<ง จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดอ0อน จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดแข5ง โอกาส และอปสรรคุณภาพการ
ในการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
นอกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องคุณภาพการ4าน<งถ<งการก4าหนด
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการเิชิงยุทธศาสตร์ แ" ชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ท13ทราบจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากการ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" SWOT ขององคุณภาพการก" ารว0าม1ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นหลก
อะไรบ'างท13ผบ&' รหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประในการ
พัฒนฒนาส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการ เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ไปเิชิงยุทธศาสตร์ แขยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 นเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1การกาถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอด
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปป;บตด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 8<3งหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ถ<งการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4า
แผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการและการถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4า
ไปป;บตจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻รง โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉พัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาถ<งการพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดสรร
ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'สามารถม3นใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ได'
ว0าจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะสามารถด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามแผนป;บตการได'
ส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻 และท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดผลอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉3งยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉น2
ท:งน1:หากม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงท13ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการ
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉มการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อท13รองรบการเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงท13
อาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะเิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<น:
นอกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1การก4าหนดตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดผลกา
รด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานหลกท13ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ตดตามคุณภาพการวามคุณภาพการ2บหน'า
ของแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการ และม1การตดตามตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4ามาปรบปรงการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดผลส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻5
ตามท13ก4าหนดไว'

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนระดบพัฒน2:นฐาน (Fundamental Level) ส4าหรบการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"น:นประกอบไปด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ท:งส:น 7 เิชิงยุทธศาสตร์ แร23อง เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กว0า SP1 ถ<ง SP7 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ก4าหนดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมไว'ให'พัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณา
ว0าส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการได'ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามแนวทางอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมหร2อไม0 ท:งน1:แนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13ก4าหนดไว'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะ
คุณภาพการรอบคุณภาพการลมต:งแต0การก4าหนดข:นตอน และกรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม ผ&'รบผดชิงยุทธศาสตร์ และอบ การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดสรรทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร การ
ส23อสารท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻 รวมถ<งการถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดระดบองคุณภาพการ"กรลงส&0ระดบบคุณภาพการคุณภาพการล ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"และ
วางแผนบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อรองรบการเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นแปลงท13อาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะเิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<น:

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
ภาคุณภาพการรฐจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1แนวทางการพัฒนฒนาเิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะ
ของแต0ละหมวด 8<3งในหมวดท13 2 ว0า
ด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และง
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 8<ง3 ม1อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0 7 แนวทาง 8<3ง
เิชิงยุทธศาสตร์ แรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 กว0า SP1 ถ<ง SP7
การพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาหลก
ADLI มาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาว0าได'
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการไปถ<งไหนแล'ว โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
การพัฒนฒนาหมวด 2 ในป•พัฒน.ศ. 2554 น1:
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะใชิงยุทธศาสตร์ และ'ท:ง 4 ตว

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2

SP1
SP1

ส0วส0นราชิงยุทธศาสตร์ และ
วนราชิงยุทธศาสตร์ และกการม1
ารม1กการก4
ารก4าหนดข:
าหนดข:นนตอน
ตอนกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กกรรม
รรมกรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แ
กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลา
วลาและผ&
และผ&'รบผด
'รบผด
ชิงยุทธศาสตร์ และอชิงยุทธศาสตร์ และบในการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
อบในการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ดท4าแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และ
าแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และกการาร4 4ป•ป•และแผนประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
และแผนประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻4าป•4าป•

SP2
SP2

ส0วส0นราชิงยุทธศาสตร์ และ
วนราชิงยุทธศาสตร์ และกการม1
ารม1กการน4
ารน4าป‹าป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ในและภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ในและภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นนอกอกสภาพัฒนแวดล'
สภาพัฒนแวดล'อมท1
อมท13 3
ส4าส4คุณภาพการาคุณภาพการญ์ จินดาประญ์ จินดาประมาใชิงยุทธศาสตร์ และ
มาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ป'ประกอบการวเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ระกอบการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการคุณภาพการราะห"
ราะห"ในการวางแผน
ในการวางแผน

SP3
SP3

ส0วส0นราชิงยุทธศาสตร์ และ
วนราชิงยุทธศาสตร์ และกการม1
ารม1กการวางแผนกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ารวางแผนกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"ทธ"ด'าดนการบรหารทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
'านการบรหารทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการ
ากรบคุณภาพการคุณภาพการคุณภาพการลให'
ลให'
สอดคุณภาพการ
สอดคุณภาพการล'อลงกบแผนปฎีการจัดการเชิงคุณ
'องกบแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบตราชิงยุทธศาสตร์ และ
บตราชิงยุทธศาสตร์ และกการาร4 4ป•ป•และแผนประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
และแผนประจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻4าป•4าป•

SP4
SP4

ผ&ผ&'บ'บรหารต'
รหารต'องม1
องม1กการส2
ารส2อ3 สารและท4
อ3 สารและท4าคุณภาพการาคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แ
วามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าขใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ในเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ในเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อรงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
23องยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
ทธศาสตร"ไปยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ไปยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ง ง
บคุณภาพการบคุณภาพการลากรท1
ลากรท1เิชิงยุทธศาสตร์ แ3 กเิชิงยุทธศาสตร์ แ3 ก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ว13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ข'วอข'งเิชิงยุทธศาสตร์ แ
องเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนพัฒนอ23 ให'
อ23 ให'ม1กม1การน4
ารน4าแผนไปส&
าแผนไปส&0ก0การป;บต
ารป;บต

SP5
SP5

ส0วส0นราชิงยุทธศาสตร์ และ
วนราชิงยุทธศาสตร์ และกการม1
ารม1กการถ0
ารถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉าทยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอดตวชิงยุทธศาสตร์ และ
อดตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดและเิชิงยุทธศาสตร์ แ
1:วดและเิชิงยุทธศาสตร์ แปปาX หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
าX หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ระดบองคุณภาพการ
ระดบองคุณภาพการ"ก"กรลงส&
รลงส&ร0 ะร0 ดบ
ะดบ
หน0หน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉าน
งาน(ส4(ส4านก/กอง)
านก/กอง)และระดบบคุณภาพการ
และระดบบคุณภาพการคุณภาพการคุณภาพการล ล

SP6
SP6

ส0วส0นราชิงยุทธศาสตร์ และ
วนราชิงยุทธศาสตร์ และกการต'
ารต'องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ดท4ารายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ารายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ และเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉อด1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉โคุณภาพการ
ดโคุณภาพการรงการเิชิงยุทธศาสตร์ แ
รงการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนพัฒน23อใ23อชิงยุทธศาสตร์ และใ'ใชิงยุทธศาสตร์ และนการตดตามผล
'ในการตดตามผล
การด4
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แานเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานใ
นงานให'สห'ามารถบรรลเิชิงยุทธศาสตร์ แ
สามารถบรรลเิชิงยุทธศาสตร์ แปปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
Xาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตามแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และ
ตามแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และกการาร

SP7
SP7

ส0วส0นราชิงยุทธศาสตร์ และ
วนราชิงยุทธศาสตร์ และกการต'
ารต'องม1
องม1กการวเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ารวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการคุณภาพการราะห"
ราะห"และจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
และจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4ดท4าแผนบรหารคุณภาพการ
าแผนบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แ
วามเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉13สงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉13 ตาม
งตาม
มาตรฐาน
มาตรฐานCOSO
COSO

PMQA 2 Strategic Planning

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 95)

PMQA 2 Strategic Planning

ตวอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างแผนภาพัฒน (Flow Chart) ของกระบวนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนป;Œบตราชิงยุทธศาสตร์ และการ
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ตวอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างแผนภาพัฒน (Flow Chart) ของกระบวนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนป;Œบตราชิงยุทธศาสตร์ และการ
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ฐานขอม&ล

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 96)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2
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SWOT Analysis
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คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 97)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2
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ฐานขอม&ล

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 98)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2
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ตวอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างแผนกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การบรหารทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล (HR Scorecard)
การวางแผนกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"ดา' นการบรหารทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการลจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะ
ต'องคุณภาพการรอบคุณภาพการลมท:งมตของการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร
บคุณภาพการคุณภาพการล (HR Management) และการพัฒนฒนาทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร
บคุณภาพการคุณภาพการล (HR Development) รวมท:งการน4าระบบ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศและการส23อสารมาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการแผนการบรหาร
ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล
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ตวอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างแผนกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"การบรหารทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล (HR Scorecard)
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คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 98)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2
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SECI Model

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 99)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2
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การถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทอด (Cascading) ตว
ชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดและเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ระดบ
องคุณภาพการ"การลงส&ร0 ะดบหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งาน
และระดบบคุณภาพการคุณภาพการลน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะตองม1
การทบทวนเิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาเิชิงยุทธศาสตร์ แกยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉13 วกบ
- วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทศน" ประเิชิงยุทธศาสตร์ แดน5
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
- บทบาทหน'าท1ข3 องหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งาน
- บทบาทหน'าท1ข3 องบคุณภาพการลากร
- เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด ของหน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
งานและบคุณภาพการคุณภาพการล
รวมท:งจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1การก4าหนด
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"และตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะ
สมและสอดคุณภาพการลองท:งในระดบ
หน0วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งานและระดบบคุณภาพการคุณภาพการล

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2

ทบทวนวสยทศน
ประเด็นยุนยทธศาสตร
เปาประสงค์䍰ᇏ0

ทบทวนบทบาท
หนาทของหน$วยงาน

ทบทวนบทบาท
หนาทของบค์䍰ᇏ0ลากร

จด็นยุทาแผนท
ยทธศาสตร ระด็นยุบ
องค์䍰ᇏ0กร

จด็นยุทาแผนทยทธศาสตร
เปาประสงค์䍰ᇏ0 ระด็นยุบ
หน$วยงาน

กาหนด็นยุเปาประสงค์䍰ᇏ0
ระด็นยุบบค์䍰ᇏ0ค์䍰ᇏ0ล

กาหนด็นยุตวชว# ด็นยุ ค์䍰ᇏ0$า
เปาหมายระด็นยุบ
องค์䍰ᇏ0กร

กาหนด็นยุตวชว# ด็นยุ ค์䍰ᇏ0$า
เปาหมายระด็นยุบ
หน$วยงาน

กาหนด็นยุตวชว# ด็นยุ ค์䍰ᇏ0$า
เปาหมาย ระด็นยุบ
บค์䍰ᇏ0ค์䍰ᇏ0ล

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2
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การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2

PMQA 2 Strategic Planning

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 101)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2

PMQA 2 Strategic Planning

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2

การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อระบคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งอาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻พัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งหลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ด'าน เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ0น

คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งด'านกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ" (Strategic Risk)

คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งด'านการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน (Operational Risk)

คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งด'านการเิชิงยุทธศาสตร์ แงน (Financial Risk)

คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งด'านการป;บตตามกฎีการจัดการเชิงคุณหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉/กฎีการจัดการเชิงคุณระเิชิงยุทธศาสตร์ แบ1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บ (Compliance Risk)
ในการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งน:น นอกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งด'านต0างๆแล'ว จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะ
ต'องน4าคุณภาพการวามคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องธรรมาภบาลท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องในแต0ละด'านมาเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ในการ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ง เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ0น ประสทธผล (Effectiveness) ประสทธภาพัฒน
(Efficiency) คุณภาพการวามโปร0งใส (Transparency) การม1ส0วนร0วม (Participation)
ภาระรบผดชิงยุทธศาสตร์ และอบ (Responsibility) ด'านนตธรรม (Rules of Law) การตอบสนอง
(Responsiveness) การกระจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉อ4านาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻 (Decentralization) คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แสมอภาคุณภาพการ (E
quity) และการม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นฉนทามต (Consensus Oriented) ด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 102-103)

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร
สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามสมพัฒนนธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
กบผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
และผ&'รบบรการ

5. การม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แนน'
ทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากรบคุณภาพการคุณภาพการล
7. ผลลพัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
6. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
กระบวนการ

4. การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการหมวด 4

หมวด 4 การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
4.1 การวดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการ

ก. การวดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน
การ

ข. การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกการรวบรวม
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ท1ส3 อดคุณภาพการลอ' ง และ
บ&รณาการ

• การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน-การและ
แผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกและการใชิงยุทธศาสตร์ และ'
ข'อม&ลสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงเิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แทยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 บ

• การส2อ3 ผลการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนอ23 สนบสนนการตดสนใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

4.2 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ และ
คุณภาพการวามร&'

ก. คุณภาพการวามพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ'งานของ
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
• การท4าให'ข'อม&ลและ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ'งาน
• การเิชิงยุทธศาสตร์ แปBดเิชิงยุทธศาสตร์ แผยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ข'อม&ลและ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
• ฮาร"ดแวร"และ8อฟท"แวร" ม1
คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อถ2อได' ปลอดภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 ใชิงยุทธศาสตร์ และ'
งานง0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

ข. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
คุณภาพการวามร&'
• การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
• การท4าให'ม3นใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ว0า
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ถ&กต'อง ทนการณ" เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และอ23 ถ2อ
ได' ปลอดภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 แม0นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉4า และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นคุณภาพการวามลบ

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการหมวด 4

หมวด 4 การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
4.1 การวดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการ

ก. การวดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน
การ

ข. การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกการรวบรวม
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ท1ส3 อดคุณภาพการลอ' ง และ
บ&รณาการ

• การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน-การและ
แผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกและการใชิงยุทธศาสตร์ และ'
ข'อม&ลสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และงเิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แทยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 บ

• การส2อ3 ผลการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนอ23 สนบสนนการตดสนใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

หมวด 4.1 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบการวดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และการ 8<3งการท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะวดและ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานได'นน: องคุณภาพการก" ร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม1ขอ' ม&ล/สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13สอดคุณภาพการล'อง
กบยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ขององคุณภาพการก" ร และม1วธ1การวดผล
และวธ1การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานท13
สามารถท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อมโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งไปยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และง
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ได' ดงน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻<งต'องม1การคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อก
ข'อม&ลท13สามารถท4าให'วดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานท:งกระบวนการหลก (Primary
Activity) และกระบวนการสนบสนน
(Supporting Activity)

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการหมวด 4

หมวด 4 การวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
หมวด 4.2 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วกบการท4าให'ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศม1
คุณภาพการวามพัฒนร'อมในการใชิงยุทธศาสตร์ และ'งาน และยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งรวมถ<งเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อง
การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'ด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 8<3งองคุณภาพการก" รจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องม0ง
เิชิงยุทธศาสตร์ แนน' ในเิชิงยุทธศาสตร์ แรอ23 งของ ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13ม1คุณภาพการวาม
คุณภาพการรอบคุณภาพการลมข'อม&ลท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการท4างานอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างคุณภาพการรบถว
นและถ&กต'อง (ม1การตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ5คุณภาพการขอ' ม&ล) ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻น
ม1การปรบปรงแก'ไขข'อม&ลให'ม1คุณภาพการวามทนสมยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
ให'พัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ'งานอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0เิชิงยุทธศาสตร์ แสมอ ท:งน1:หมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉รวมถ<ง
อปกรณ"เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ม1คุณภาพการวามน0าเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อถ2อและใชิงยุทธศาสตร์ และ'งาน
ง0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 และม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แนน' การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แป>น
ระบบจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นสามารถน4าคุณภาพการวามร&'ท13ม1อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ใ&0 นองคุณภาพการก" รมา
ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ประโยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ชิงยุทธศาสตร์ และนใ" นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างด1

4.2 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ และ
คุณภาพการวามร&'

ก. คุณภาพการวามพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ'งานของ
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
• การท4าให'ข'อม&ลและ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ'งาน
• การเิชิงยุทธศาสตร์ แปBดเิชิงยุทธศาสตร์ แผยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ข'อม&ลและ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
• ฮาร"ดแวร"และ8อฟท"แวร" ม1
คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ23อถ2อได' ปลอดภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 ใชิงยุทธศาสตร์ และ'
งานง0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

ข. การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
คุณภาพการวามร&'
• การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
• การท4าให'ม3นใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ว0า
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ถ&กต'อง ทนการณ" เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และอ23 ถ2อ
ได' ปลอดภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 แม0นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉4า และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นคุณภาพการวามลบ

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒนระดบพัฒน2:นฐาน
(Fundamental Level)
ส4าหรบการวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"
และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'นน:
ประกอบไปด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ท:งส:น
7 เิชิงยุทธศาสตร์ แร23อง เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กว0า IT1 ถ<ง IT7
โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ก4าหนดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแนวทางการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมให'ม1
การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการด'านระบบ
ฐานข'อม&ลและเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1
การส23อสารและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'
ให'สอดรบยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และ
คุณภาพการวามต'องการของผ&ม' 1ส0วนได'
ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 และม1การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งด'านสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ให'มคุณภาพการ1 วามพัฒนร'อมตลอดเิชิงยุทธศาสตร์ แวลา

หมวด 4 การวด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ
ภาคุณภาพการรฐจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1แนวทางการพัฒนฒนาเิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะ
ของแต0ละหมวด 8<3งในหมวดท13 4 ว0า
ด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการวด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผล
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ และการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวาม
ร&'น1:มอ1 ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0 7 แนวทาง 8<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แรยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 กว0า IT1
ถ<ง IT7
การพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการน:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาหลก
ADLI มาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณาว0าได'
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการไปถ<งไหนแล'ว โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
การพัฒนฒนาหมวด 4 ในป•พัฒน.ศ. 2553 น1:
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะใชิงยุทธศาสตร์ และ'เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉งสองตวคุณภาพการ2อ A (Approach)
และ D (Deployment) ส4าหรบ IT1
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นถ<ง IT7 ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กเิชิงยุทธศาสตร์ แว'น IT5 ท13จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะพัฒนจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ารณา
ตว L (Learning) ด'วยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

IT1
IT1

ม1รม1ะบบฐานข'
ระบบฐานข'อม&อลม&ท1ลชิงยุทธศาสตร์ และท13 0วชิงยุทธศาสตร์ และ3 ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0วสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นบสนนการด4
สนบสนนการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แานเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
นงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"
ทธศาสตร"
และแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และ
และแผนป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และกการารและม1
และม1ฐานข'
ฐานข'อม&อลม&ผลการด4
ลผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แานเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน
นงาน

IT2
IT2

ทบทวนฐานข'
ทบทวนฐานข'อม&อลม&เิชิงยุทธศาสตร์ แลพัฒนเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนอ23 สนบสนนการป;บตงานของกระบวนการท1
อ23 สนบสนนการป;บตงานของกระบวนการท1ส3 ร'ส3 าร'งาง
คุณภาพการคุณภาพการณคุณภาพการ
ณคุณภาพการ0า 0ากระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานข'
ฐานข'อม&อลม&ล

IT3
IT3

ม1ฐม1านข'
ฐานข'อม&อลม&เิชิงยุทธศาสตร์ แลพัฒนเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสนบสนนการป;บตงานของกระบวนการสนบสนน
23อสนบสนนการป;บตงานของกระบวนการสนบสนน
กระบวนการละ
กระบวนการละ1 1ฐานข'
ฐานข'อม&อลม&ล

IT4
IT4

ม1รม1ะบบเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แททคุณภาพการคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
โนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ส1 ารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ส1 ารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แททศเิชิงยุทธศาสตร์ แศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนพัฒน23อให'
23อให'ปประชิงยุทธศาสตร์ และ
ระชิงยุทธศาสตร์ และาชิงยุทธศาสตร์ และานชิงยุทธศาสตร์ และนสามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แ
สามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าขถ<'างถ<ข'งอข'ม&อลม&ล
ข0าข0วสารและรบบรการผ0
าวสารและรบบรการผ0านระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แ
านระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แททคุณภาพการคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
โนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ส1 ารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ส1 ารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แททศศ

IT5
IT5

ม1รม1ะบบการตดตาม
ระบบการตดตามเิชิงยุทธศาสตร์ แ@เิชิงยุทธศาสตร์ แXา@ระวง
Xาระวงและเิชิงยุทธศาสตร์ แ
และเิชิงยุทธศาสตร์ แต2อตนภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
2อนภยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉(Warning
(WarningSystem)
System)

IT6
IT6

ม1รม1ะบบบรหารคุณภาพการ
ระบบบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แ
วามเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉13สงยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉13 ของระบบฐานข'
งของระบบฐานข'อม&อลม&และสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แ
ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แททศศ

IT7
IT7

จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าแผนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
าแผนการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการ
ดการคุณภาพการวามร&
วามร&'และน4
'และน4าแผนไปป;บต
าแผนไปป;บต

PMQA 4

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 114)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบหมวด 4 และหมวดอ23นๆ

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 1

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 2

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 3

ฐานขอม&ลสนบสนนการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และแผน
ป;บตราชิงยุทธศาสตร์ และการ โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม1ฐานข'อม&ลรองรบในแต0ละประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"

ฐานขอม&ล
ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน

การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตาม IT1 น:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'อง
องประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ทก13 4าหนดไว'
จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากการท4า PMQA หมวด 2 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
องคุณภาพการ"การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องพัฒนฒนาฐานข'อม&ลท13
สนบสนนการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"และพัฒนฒนาฐานข'อม&ลท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'
แสดงผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ8<3งคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะอง
กบแผนท13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ขององคุณภาพการ"การ

PMQA 4

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 115)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบหมวด 4 และหมวดอ23นๆ

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 1

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 2

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 3

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการสรางคณคา

ฐานขอม&ลสนบสนน
การกระบวนการ
สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0า

กระบวนการสนบสนน

ฐานขอม&ลสนบสนน
การกระบวนการ
สนบสนน

การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตาม IT2 และ IT3 น:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'ององ
กระบวนการท13งานท13สร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0าและกระบวนการ
สนบสนนท13ก4าหนดไว'จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ากการท4า PMQA หมวด 6 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
องคุณภาพการ"การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องพัฒนฒนาฐานข'อม&ลท13สนบสนนการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน
การของกระบวนการสร'างคุณภาพการณคุณภาพการ0าและฐานข'อม&ลท13
สนบสนนการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของกระบวนการสนบสนน

PMQA 4

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 115)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

ลกษณะส4าคุณภาพการญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กรดการภาคุณภาพการรฐ
การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉วข'องกบหมวด 4 และหมวดอ23นๆ

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 1

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 2

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร" 3

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการกระบวนการ
กระบวนการสรางคณคา

กระบวนการสนบสนน

หมวด 3 ผ&'รบบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 1

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
การให'ข'อม&ลข0าวสาร
และคุณภาพการวามร&'

ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 2

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
ให'บรการ

การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตาม IT4 น:นจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องอาศยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ผลการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 ท13
ก4าหนดไว'ในการจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4า PMQA หมวด 3 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉องคุณภาพการ"การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะต'องจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดท4าระบบ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แสยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 สามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าถ<งข'อม&ลสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศและคุณภาพการวาม
ร&'ทจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻13 4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>น ตลอดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นให'ผ&'ม1สว0 นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉สามารถท1จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻3 ะเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใชิงยุทธศาสตร์ และ'บรการได'อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างม1
ประสทธภาพัฒน 8<ง3 ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท1พัฒน3 ฒนาข<:นคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻4าแนกร&ปแบบตาม
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แภทของผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉คุณภาพการ4าน<งถ<งคุณภาพการวามต'องการท1ห3 ลากหลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ของผ&'ม1
ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉แต0ละกล0มอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม

PMQA 4

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 116)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

PMQA 4

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

PMQA 4

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

การใชิงยุทธศาสตร์ และ'ระบบภ&มสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อการตดสนใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻เิชิงยุทธศาสตร์ แร3มเิชิงยุทธศาสตร์ แขา'
มาม1บทบาทมากข<:นเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ๆในการใชิงยุทธศาสตร์ และ'ประกอบการ
ตดสนใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻 โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดคุณภาพการวามแม0นยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉4าและประหยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ดงบ
ประมาณในการศ<กษาคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นไปได'ของตลาด

PMQA 4

1. Acceptable Use Policy
2. Wireless Policy
3. Information Security Policy
4. E-mail Policy
5. Internet Security Policy
6. Access Control Policy
7. IDS/IPS Policy
8. Bakcup & Recovery Policy
คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 117)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

PMQA 4

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 117)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

PMQA 4

คุณภาพการม&0 2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วด PMQA 2554 ระดบกรม (หน'า 166)

การพัฒนฒนาองคุณภาพการก" รตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดแข5งจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดอ0อนโอกาสและอปสรรคุณภาพการ (SWOT Analysis)

Albert Humphrey ได'น4า
เิชิงยุทธศาสตร์ แสนอแนวคุณภาพการดในการวางแผน
กลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธ"ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กว0า SWOT
Analysis โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ให'ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ในและภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉นอก
องคุณภาพการ"การ และใชิงยุทธศาสตร์ และ'เิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการ TO
WS ในการก4าหนดประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทธศาสตร"ตอ0 ไป

การพัฒนฒนาคุณภาพการณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการภาคุณภาพการรฐ

การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉 (Stakeholders Analysis)

Curtis Kastner
ได'พัฒนฒนาในการ
วดผลการป;บตงาน
ขององคุณภาพการก" ารโดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ให'
คุณภาพการวามส4าคุณภาพการญ์ จินดาประกบมต
ด'านคุณภาพการวามหลาก
หลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ของผ&'มส1 0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ขององคุณภาพการก" าร
(Stakeholders) 8<3งการวดผลป;บตงาน
โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ใชิงยุทธศาสตร์ และ' Stakeholder Approach น1:จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'น
การส0งมอบผลการป;บตงานให'สมพัฒนนธ"กบ
คุณภาพการวามคุณภาพการาดหวงหร2อคุณภาพการวามต'องการของผ&ม' 1ส0วน
ได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ทกกล0มอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างสมดล
กล0มผ&'ม1ส0วนได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13ม1อทธพัฒนล
ต0อองคุณภาพการ"กรพัฒนอสมคุณภาพการวร

กล0มผ&ม' 1ส0วนได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13ม1อทธพัฒนลต0อ
องคุณภาพการก" รมากและอาจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ะม1ผลต0อ
การตดสนใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ขององคุณภาพการ"กร

กล0มผ&ม' 1ส0วนได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ท13
ไม0ได'ม1อทธพัฒนลต0อองคุณภาพการ"กร
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การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&' (Knowledge Management)

ในป• คุณภาพการ.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได'ต1พัฒนมพัฒน"หนงส2อ
ชิงยุทธศาสตร์ และ23อว0า “The Knowledge-Creating Company : How Japanese Companies
Create the Dynamics of Innovation” 8<3งท:งสองคุณภาพการนได'น4าเิชิงยุทธศาสตร์ แสนอร&ปแบบของ
การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการคุณภาพการวามร&'ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กว0า SECI Model อนโด0งดง

โดยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ม1เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาหลกๆอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉&0ท13การหมนเิชิงยุทธศาสตร์ แวยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1 นระหว0าง Tacit Knowledge กบ
Explicit Knowledge 8<3งอาศยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กระบวนการท:งส13 คุณภาพการอ2 Socialization,
Externalization, Combination และ Internalization
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เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการชิงยุทธศาสตร์ และบเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนองคุณภาพการ"กร
เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"และวางแผน
 Impact & Urgency Matrix
 Readiness Assessment
เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อในการสร'างคุณภาพการวามพัฒนร'อมส0วนบคุณภาพการคุณภาพการลและท1มงาน
 การส23อสารภายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ใน
 การสร'างภาพัฒนลกษณ"อนพัฒน<งประสงคุณภาพการ"ส0วนบคุณภาพการคุณภาพการล
 การพัฒนฒนาสมรรถนะส0วนบคุณภาพการคุณภาพการล
เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในการตดตามประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนผล
 ตวชิงยุทธศาสตร์ และ1:วดการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน (Performance Indicators)
 การตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สอบคุณภาพการวามพัฒนร'อมด'านทรพัฒนยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ากร
 การตรวจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻สอบอารมณ"ร0วมในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน (Mood Meter)
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ผ&'บรหารต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างด1ถ<งการน4า หลกเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการณภาพัฒน
การบรหารจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดการ (PMQA) มาใชิงยุทธศาสตร์ และ'ในองคุณภาพการ"กร
 ผ&'บรหารต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แขา' มาม1ส0วนร0วมอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻รงจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻งและต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง
 มอบหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ให'ม1ผ&'รบผดชิงยุทธศาสตร์ และอบอยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แตม
5 เิชิงยุทธศาสตร์ แวลา
 ม1การพัฒนฒนาให'ผด
&' 4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนกจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กรรม/โคุณภาพการรงการ เิชิงยุทธศาสตร์ แขา' ใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻
แนวคุณภาพการดและม1ทกษะ
 ก4าหนดจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดม0งหมายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉ให'ชิงยุทธศาสตร์ และดเิชิงยุทธศาสตร์ แจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ม1คุณภาพการวามก'าวหน'า
อยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉า0 งต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง
 ส23อสารท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻กบคุณภาพการนในองคุณภาพการ"กรให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นคุณภาพการวาม
ส4าคุณภาพการญ์ จินดาประ
 จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดให'ม1ชิงยุทธศาสตร์ และ0องทางการถ0ายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉โอนคุณภาพการวามร&'ท13หลากหลายุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉
 ประยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉กต"ใชิงยุทธศาสตร์ และ'เิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉1ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมกบสภาพัฒนขององคุณภาพการก
" ร
 กระต'นให'ม1การจัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ดต:งชิงยุทธศาสตร์ และมชิงยุทธศาสตร์ และนแห0งการป;บตท3วท:งองคุณภาพการ"กร


ป‹จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ยุทธศาสตร์ และ즀䃕X㭉แห0งคุณภาพการวามส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻ในการชิงยุทธศาสตร์ และบเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนองคุณภาพการ"กร
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ขอบคุณภาพการณคุณภาพการรบ

ดร. ธนาวชิงยุทธศาสตร์ และญ์ จินดาประ" จัดการภาครัฐ즀䃕`굌橻นดาประดษฐ"

