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ยุทธศาสตร�ขององค�กร

ในการพัฒนาคุณภาพขององค�กรนั้น ผู8บริหารและ
ผู8ปฏิบัติการจะต8องเข8าใจองค�ประกอบแต<ละส<วน และ
จะต8องเข8าใจถึงความเชื่อมโยงของแต<ละองค�ประกอบอย<าง
ชัดเจน เพราะว<าแต<ละองค�ประกอบมีความหมายเฉพาะ
และมีความสําคัญต<อการบริหารจัดการที่แตกต<างกัน การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร�ที่ดีคือการกําหนดและวาง
องค�ประกอบต<างๆให8สอดรับกันอย<างสมดุล

การพัฒนาคุณภาพองค�กร



การบริหารจัดการเชิงคุณภาพเริ่มต8นในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย<างยิ่ง
ใน “การตรวจสอบคุณภาพ” (Inspection) ของกระบวนการผลิต ซึ่ง
มุ<งเน8นที่การชี้และวัดผลการผลิตว<ายอมรับได8หรือไม< จนกระทัง่มีพัฒนาการ
มาเปQน “การควบคุมคุณภาพ” (Quality Control) ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการปXองกันและการควบคุมให8คุณภาพการทํางานออกมาดีที่สุด

จุดเริ่มต8นของทฤษฎีการจัดการเชิงคณุภาพเริ่มจากวิศวกรของ Bell Labs 
ที่ชื่อว<า Walter A. Shewhart (1920s) ซึ่งพยายามหาทางเพิ่มความ

จุดเริ่มต8นของพัฒนาคุณภาพองค�กรการพัฒนาคุณภาพองค�กร

ที่ชื่อว<า Walter A. Shewhart (1920s) ซึ่งพยายามหาทางเพิ่มความ
น<าเชื่อถือของระบบการส<งสัญญานโทรศัพท� โดยดร. ชูฮาร�ท (1924) ได8
คิดค8นและนําเสนอแนวคิดทางสถิติทีช่<วยให8ผู8บรหิารสามารถที่จะควบคุม
คุณภาพของการทํางานได8ที่เรียกว<า Control Chart ซึ่งกลายเปQนแนวคิดที่
ได8รับกันในวงกว8างถึงประโยชน�ทีน่ํามาใช8ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ในเวลาต<อมา



Professor Edwards W. Deming 
ได8รับเอาแนวคิดการบรหิารจัดการ
เชิงคุณภาพโดยใช8วิธีการทางสถิติ
จาก Shewhart มา แล8วประยุกต�
แนวคิดดังกล<าวจนสามารถทําให8
วงการอุตสาหกรรมทั่วโลกยอมรับ
ในประโยชน�ของการบริหารจัดการ
เชิงกระบวนการเชิงคุณภาพด8วย

การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค�กรการพัฒนาคุณภาพองค�กร

เชิงกระบวนการเชิงคุณภาพด8วย
สถิติ(Statistical Process Control Method) โดยเฉพาะอย<างยิ่งในช<วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที ่
Deming สามารถทําให8เปQนที่ประจักษ�แก<ทั้งโลกในการปรับปรงุคุณภาพของอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุlนให8
กลายเปQนประเทศที่มีขีดความสามารถทางการแข<งขันเปQนอันดับต8นของโลกได8ในเวลาต<อมา

โมเดลทางความคิดที่โดดดังและได8รับการยอมรับกันอย<างแพร<หลายที่ที่สุด
ในโลกของการบริหารจัดการก็คือ Deming Cycle หรอืที่รู8จักกันในชื่อว<า
PDCA Cycle ที่มุ<งเน8นการพัฒนาคุณภาพการทํางานด8วยแนวคิดพื้นฐาน คอื
Plan (วางแผน) Do (ดําเนินการ) Check (ตรวจสอบ) Act (ปรับปรุง)



Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) 
เปQน Secretary of Commerce ของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
สมัยของอดีตประธานาธิบดี Ronald Regan ซึ่งมีบทบาทอย<าง
สูงในการสร8างขีดความสามารถของอเมริกาทั้งในภาครัฐและ
อุตสาหกรรม   Baldrige ได8ทุ<มเทให8กับการพัฒนาความเปQน
เลิศในการบริหารจัดการและมีส<วนในการผลักดันเรื่องการ
บริหารจัดการเชิงคณุภาพจนกลายเปQนกฎหมาย

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

Baldrige มีส<วนร<วมในการร<างกฎหมายปรับปรงุคุณภาพการ
บริหารงานของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Quality 
Improvement Act of 1987 จนทําให8บริษัทชั้นนําและ
หน<วยงานภาครัฐหนัมาให8ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการอย<างเต็มที่ และในก็มีการให8รางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการของประเทศอเมริกา ซึ่งได8ใช8ชื่อรางวัลว<า 
Malcolm Baldrige National Quality Award ซึ่งเปQน
ต8นแบบของ TQA และ PMQA ในประเทศไทยในเวลาต<อมา



5. การมุ<งเน8น
ทรัพยากรบุคคล

1. การนํา
องค�กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

ลักษณะสําคัญขององค�กร 

สภาพแวดล8อม ความสัมพันธ� และความท8าทาย

7. ผลลัพธ�

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู8

3. การให8ความสําคัญ
กับผู8มีส<วนได8ส<วนเสีย

และผู8รับบริการ

องค�กร 7. ผลลัพธ�
การดําเนินการ



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

คู<มือการนําองค�กรเข8าสู<การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หน8า 43 -49 



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

คู<มือการนําองค�กรเข8าสู<การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หน8า 43 -49 



เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

คู<มือการนําองค�กรเข8าสู<การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หน8า 12



เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

คู<มือการนําองค�กรเข8าสู<การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หน8า 50-51



ลักษณะสําคัญขององค�กร 

สภาพแวดล8อม ความสัมพันธ� และความท8าทาย

1. ลักษณะองค�กร1. ลักษณะองค�กร 2. ความท8าทายต<อองค�กร2. ความท8าทายต<อองค�กร

ก. ลกัษณะพื้นฐานของ

องค�กร

ก. ลกัษณะพื้นฐานของ

องค�กร

ข. ความสัมพันธ�  
ภายในและภายนอก

องค�กร

ข. ความสัมพันธ�  
ภายในและภายนอก

องค�กร

ก. สภาพการ

แข<งขัน

ก. สภาพการ

แข<งขัน

ข. ความท8าทาย
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

ข. ความท8าทาย
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ 

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ 

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ<งเน8น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู8

3. การให8ความสําคัญ
กับผู8มีส<วนได8ส<วนเสีย

และผู8รับบริการ

1. การนํา
องค�กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

องค�กรองค�กร องค�กรองค�กร แข<งขันแข<งขัน และกลยุทธ�และกลยุทธ� ดําเนินการ ดําเนินการ 

ประสิทธิผลประสิทธิผล ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ

คุณภาพคุณภาพ พัฒนาองค�กรพัฒนาองค�กร
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หมวดลักษณะสําคัญขององค�กรและการนําองค�กร กล<าวถึงวิธีการที่

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

หมวดลักษณะสําคัญขององค�กรและการนําองค�กร กล<าวถึงวิธีการที่
ผู8บริหารขององค�กรชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน� เปXาประสงค�ระยะสั้น
และระยะยาว ค<านิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการของ
องค�กร โดยให8ความสําคัญกับวิธีที่ผู8บริหารสื่อสารกับบุคลากร และ
การสร8างบรรยากาศที่ส<งเสริมให8เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และ
ระบบการกํากับดูแลที่ดี ตลอดจนความรับผิดชอบต<อสังคมและ
ชุมชน ลักษณะสําคัญขององค�กร เปQนการอธิบายถึงภาพรวมใน
ปzจจุบันของส<วนราชการ สภาพแวดล8อมในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ�ระหว<างหน<วยงานกับผู8รับบริการ สิ่งที่สําคัญต<อผล
การดําเนินงาน ความท8าทายในเชิงยุทธศาสตร�
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ในหมวด 1 การนําองค�การ แบ<งออกเปQน
สองส<วนคือ 1.1 การนําองค�กร และ 1.2 
ความรับผิดชอบต<อสังคม ซึ่งประกอบไป
ด8วยรายละเอียดปลีกย<อยที่เกี่ยวข8องกับ
1.1 การนําองค�กร
  1.1 ก.  การกําหนดทศิทางขององค�กร
  1.1 ข.  การกํากับดูแลตนเองที่ดี
  1.1 ค.  การทบทวนผลการดําเนินงาน

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

1.2 ความรับผิดชอบต<อสังคม
  1.2 ก.  ความรับผิดชอบต<อสาธารณะ
  1.2 ข.  การดําเนินการอย<างมีจริยธรรม
  1.2 ค.  การให8การสนับสนุนต<อชุมชน
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ส<วนราชการควรจะให8ความสําคัญต<อการกําหนดทิศทางองค�การ และการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดย
ผู8บริหารจะต8องมีส<วนร<วม เปQนตัวอย<างที่ดี และร<วมกระตุ8นให8เกิดการกํากับดูแลตนเองที่ดี นอกจากนั้นควร
จะให8ความสําคัญต<อการรับผิดชอบต<อสังคม และมุ<งเน8นการดําเ{นินการอย<างมีจริยธรรมไม<ขัดต<อกฎหมาย
หรือหลักปฏิบัติของสังคม ตลอดจนให8การสนับสนนุต<อชุมชนที่สําคัญในเชิงรุก และส<งเสริมให8เกิดการมี
ส<วนร<วมจากชุมชนอย<างต<อเนื่องและยั่งยืน
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ในการจัดทํายุทธศาสตร�และกลยุทธ�จะเกี่ยวข8องกับการนําปzจจัยที่
เกี่ยวข8องต<างๆมาประกอบการวางแผน วิเคราะห�จุดอ<อน จุดแข็ง 
วิเคราะห�โอกาส และอุปสรรค สัญญานบ<งชี้การเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญๆต<อองค�กร การจัดทําแผนยุทธศาสตร� (Strategic Plan) ที่ดี
ควรจะคํานึงถึงการมีส<วนร<วมจากผู8มีส<วนได8ส<วนเสียทั้งหมดทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให8มั่นใจได8ว<าแผนยุทธศาสตร�นั้นมีความครอบคลุม
ประเด็นสําคัญทุกเรื่องและสามารถดําเนินการได8เต็มศักยภาพของ
องค�กร
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ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการ
• ความน<าเชื่อถือและความไว8วางใจ (Reliability) 
• ความมั่นใจ (Assurance) 
• การตอบสนอง (Responsiveness) 
• การดูแลเอาใจใส< (Empathy)
• การรับรู8สัมผัสได8 (Tangibility) 
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หมวด 4.1 เปQนเปQนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและวิเคราะห�ผล

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

บริหารจัดการเกี่ยวกับการวัดและวิเคราะห�ผล
การดําเนินงานของส<านราชการ องค�กรจําเปQนที่
จะต8องมีข8อมูล/สารสนเทศที่สอดคล8องกับ
ยุทธศาสตร�ขององค�กร และมีวิธีการวัดผลและ
วิธีการวิเคราะห�ผลการดําเนินงานที่สามารถทําให8
เชื่อมโยงไปยังเปXาหมายเชิงยุทธศาสตร�ได8 ดังนั้น
จึงต8องมีการคัดเลือกข8อมูลที่สามารถทําให8วัดและ
วิเคราะห�ผลการดําเนินงานทั้งกระบวนการหลัก 
(Primary Activity) และกระบวนการสนับสนุน 
(Supporting Activity)



หมวด 4.2 เปQนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการทําให8ระบบสารสนเทศมีความพร8อมในการ

เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

เกี่ยวกับการทําให8ระบบสารสนเทศมีความพร8อมในการ
ใช8งาน และยังรวมถึงเรื่องการจัดการความรู8ด8วย ซึ่ง
องค�กรจะต8องมุ<งเน8นในเรื่องของ ระบบสารสนเทศที่มี
ความครอบคลุมข8อมูลที่ใช8ในการทํางานอย<างครบถัวน
และถูกต8อง (มีการตรวจเช็คข8อมูล) ตลอดจนมีการ
ปรับปรุงแก8ไขข8อมูลให8มีความทันสมัยเพื่อให8พร8อมใช8
งานอยู<เสมอ ทั้งนี้หมายรวมถึงอุปกรณ�เครื่องมือที่มี
ความน<าเชื่อถือและใช8งานง<าย และมุ<งเน8นการจัดการ
ความรู8อย<างเปQนระบบจนสามารถนําความรู8ที่มีอยู<ใน
องค�กรมาใช8ประโยชน�ในการดําเนินงานได8อย<างดี
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เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

หมวดที่ 5 จะเน8นหลายเรื่องทั้งเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย� 
(Human Resource Management) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� (Human Resource Development) โดย
ต8องพัฒนาทั้งทักษะ ความรู8 และจิตใจ ควบคู<กันไป ซึ่งแนวทาง
การมุ<งเน8นทรัพยากรมนุษย�นี้จะอิงอยู<บนความผาสุขและความ
พีงพอใจของบุคลากรในองค�กร
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เกณฑ�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคุณภาพองค�กร

ศาสตรจารย� Michael E. Porter จากมหาวิทยาลัย Harvard 
University ได8ให8แนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข<งขันขององค�กรทีเ่รียกว<า “Value Chain” โดยเน8น
ไปที่การพัฒนากระบวนการทํางานซึ่งแบ<งเปQน กระบวนการ
หลัก (Primary Activity) และกระบวนการสนับสนนุ 
(Supporting Activity) อันจะทําให8เกิดเปQนกิจกรรมที่สร8าง
คุณค<า (Value-Added Activities) แก<องค�กร

The Value Chain, [Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performancek (1985).
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ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

PM 1-6

PM 1-6CS 1-6

SP 1-2LD 1 HR 3

CS 1LD 1

SP 1-2LD 1 HR 3

SP 3-6 IT1/5/7 HR 3

IT 1-6 PM 1-6

LD 1 HR 3 PM 1-6



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 5/6/7

CS 1-7 IT 1-4 PM 1-6

CS 1-7 PM 1-6



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

SP 2-7 CS 1-7

SP 2-7 CS 1-7 PM 1-7

SP 2-7 IT 1/5/7

SP 2-7 IT 1/5/7



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

SP 2-7 PM 1-6 HR 3/5

LD SP CS

IT HR PM

LD SP CS

IT HR PM



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

CS 1-6 HR 1-5

HR 3/5

IT 7 HR 1-5

SP 1-7 IT 1/5

HR 2/3 PM 2/5



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

SP 2/7 CS 1-7

PM 1-4

PM 4

SP 2/7

IT 6

PM 4SP 2/7



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1

LD 1 CS 1/2

IT 1/5/6 PM 2/4

LD 1-4 SP 2

CS 7 HR 1-5



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1 HR 2/3 PM5

LD 1 HR 2/3 PM5

LD 1 HR 2/3 PM5

IT 6 PM 4



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1/7 SP 2 IT 4

PM1/2



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1/7 SP 2 IT 4

PM1/2/5



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1/4 SP 2/3/5/6

HR 4 PM 2/5CS 7

LD 4 SP 2/3/5/6

PM 2/5CS 7



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1 CS 1-7

LD 4-7 SP 2-7

HR 1-5 PM 2/4/5

CS 3-7

LD 5/6 SP 7 PM 4

LD 1/3 SP 2/3/4 CS 2-6 HR 1-5 PM 1/2



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 1-4 SP 2-6 CS 3-7

IT 1-3/7 PM 2-6

LD 1-4 SP 2-6 PM 2/6

LD 2/3 SP 3-5 IT 7

LD 2/3 SP 3-5 IT 7



ความเชื่อมโยงของหมวดต<างๆการพัฒนาคุณภาพองค�กร

LD 3/6/7 SP 1 CS 2-7

IT 2/3 HR 2/4

LD 6 IT 2/3/5/6SP 7

LD 1-7 CS 1-7SP 2/3

LD 6 IT 2/3/5/6SP 7

LD 4-7 SP 2/3/5 CS 7

HR 2/3

SP 4-7 CS 1-7

LD 1/4/6

HR 2/3 

IT 2/3
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ลักษณะสําคัญขององค�กร 

สภาพแวดล8อม ความสัมพันธ� และความท8าทาย

1. ลักษณะองค�กร1. ลักษณะองค�กร 2. ความท8าทายต<อองค�กร2. ความท8าทายต<อองค�กร

ก. ลกัษณะพื้นฐานของ

องค�กร

ก. ลกัษณะพื้นฐานของ

องค�กร

ข. ความสัมพันธ�  
ภายในและภายนอก

องค�กร

ข. ความสัมพันธ�  
ภายในและภายนอก

องค�กร

ก. สภาพการ

แข<งขัน

ก. สภาพการ

แข<งขัน

ข. ความท8าทาย
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

ข. ความท8าทาย
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ 

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ

ดําเนินการ 

�	���M�	
���	��
���

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุ<งเน8น
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู8

3. การให8ความสําคัญ
กับผู8มีส<วนได8ส<วนเสีย

และผู8รับบริการ

1. การนํา
องค�กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร�
และกลยุทธ�

องค�กรองค�กร องค�กรองค�กร แข<งขันแข<งขัน และกลยุทธ�และกลยุทธ� ดําเนินการ ดําเนินการ 

ประสิทธิผลประสิทธิผล ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ

คุณภาพคุณภาพ พัฒนาองค�กรพัฒนาองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร

PMQA ภาคสมัครใจ

การส<งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2547-2551 2552 2553 2554

กําหนดเกณฑ�ชั้นพื้นฐาน (Fundamental Level)
ให8ส<วนราชการดําเนินการป�ละ 2 หมวด

และกําหนดให8ดําเนินการให8ครบถ8วนภายในป� 2554

กําหนดเปQน
ตัวชี้วัด (KPI) 
เต็มรูปแบบ

กําหนดให8ใช8ระบบการ
ประเมนิผลภาคราชการแบบ

บูรณาการ (GES)

การส<งเสริมการพัฒนาองค�การ

2555 …

PMQA ภาคบังคบั PMQA ภาคสมัครใจ

ที่มา : ระบบประเมนิผลภาคราชการแบบบูรณาการ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 17 กมุภาพันธ� 2554

PMQA ภาคบังคบั
GES ภาคบังคบั

ในช<วงระหว<างป� พ.ศ. 2547-2554 ส<วนราชการต8องดําเนินการทําความเข8าใจแนวคิดเกี่ยวกับ 
PMQA โดยเฉพาะอย<างยิ่งการประเมินองค�การด8วยตนเองและต8องดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐให8ครบถ8วนทั้ง 6 หมวดเพื่อให8ผ<านเกณฑ�ขั้นพื้นฐาน 
(Fundamental Level) หรือสมัครเข8ารับรางวัล PMQA แต<หลังจากป� พ.ศ. 2555 ส<วน
ราชการจะเริ่มใช8ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 
Evaluation System : GES) เปQนเกณฑ�ในการวางแผนการพัฒนาองค�การต<อไปในอนาคต



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร

ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GES 
นั้นจะต8องเข8าใจถึงองค�ประกอบของแผนนั้นจะต8องเข8าใจถึงองค�ประกอบของแผน
ยุทธศาสตร�ขององค�การว<ามีส<วนที่เรยีกว<า 
“แผนที่กลยุทธ�” (Strategy Map) ซึ่งมี
การกําหนดกลยุทธ�ไว8ให8ครอบคลุม 4 มิติ 
อันประกอบด8วย ประสิทธผิล คุณภาพการ
บริการ ประสิทธิภาพการดําเนินการ และ
การพัฒนาองค�กร ซึ่งเหมือนกับการ
แสดงผลลัพธ�ในหมวด 7 ของ PMQA และ
ก็เหมือนกับกรอบการประเมินผลของ GES



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GES (2555 และ 2556)การพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร

ที่มา : รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



ความเชื่อมโยงระหว<าง PMQA กับ GESการพัฒนาคุณภาพองค�กร

ที่มา : รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ



ความเชื่อมโยงของ PMQA และ GES
Q & A

ความเชื่อมโยงของ PMQA และ GES ขอบคุณครบั


