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ประเด3นย�ทธศาสตร�ท.0 1
ยกระด�บการให�บรการและการ

ท2างานเพัฒนาค/0อตอบสนองควาดคาดหว�ง
และความต�องการของประชาชนท.0ม.
ความสล�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ������������������������������������������บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ������������������������������������������อน หลากหลาย และ

เปล.0ยนแปลงอย-างรวดเร3ว

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท.0 4
สร�างระบบการก2าก�บด7แลตนเองท.0ด. 

เกดความโปร-งใส ม�0นใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ และ
สามารถตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบได� รวมท�9งท2าให�
บ�คลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานอย-างม.จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การตส2าน;ก 

ความร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบต-อต-นเองต-อ
ประชาชน และต-อส�งคมโดยรวม

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท.0 3
ม�-งส7-การเป>นองค�การท.0ม.ข.ด

สมรรถนะส7ง บ�คลากรม.ความ
พัฒนาคร�อมและความสามารถในการ
เร.ยนร7� คดรเร0มเปล.0ยนแปลงและ

ปร�บต�วได�อย-างเหมาะสมต-อ
สถานะการณ�ต-างๆ

ประเด3นย�ทธศาสตร�ท.0 2
ปร�บร7ปแบบการท2างานให�ม.

ล�กษณะเชงบ7รณาการ เกดการ
แสวงหาความร-วมม/อและสร�าง
เคร/อข-ายก�บฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�ณ์ต่างๆ�瑲樮��慨瑲��E�Bายต-างๆ รวมท�9ง

เปCดให�ประชาชนเข�ามาม.ส-วนร-วม
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จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดเร0มต�นของการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาค

การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคเร0มต�นในภาคอ�ตสาหกรรมโดย
เฉพัฒนาคาะอย-างย0งใน “การตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบค�ณภาพัฒนาค” (Inspection) ของ
กระบวนการผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลต ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งม�-งเน�นท.0การช.9และว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลตว-ายอมร�บ
ได�หร/อไม- จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนกระท�0งม.พัฒนาค�ฒนาการมาเป>น “การควบค�มค�ณภาพัฒนาค” 
(Quality Control) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งม.รายละเอ.ยดเก.0ยวก�บการปYองก�นและการ
ควบค�มให�ค�ณภาพัฒนาคการท2างานออกมาด.ท.0ส�ด

จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดเร0มต�นของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณ.การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคเร0มจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากวศวกรของ 
Bell Labs ท.0ช/0อว-า Walter A. Shewhart (1920s) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งพัฒนาคยายามหา
ทางเพัฒนาค0มความน-าเช/0อถ/อของระบบการส-งส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศ�พัฒนาคท� โดย
ดร. ช7ฮาร�ท (1924) ได�คดค�นและน2าเสนอแนวคดทางสถตท.0ช-วย
ให�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�บรหารสามารถท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะควบค�มค�ณภาพัฒนาคของการท2างานได�ท.0เร.ยก
ว-า Control Chart ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งกลายเป>นแนวคดท.0ได�ร�บก�นในวงกว�างถ;ง
ประโยชน�ท.0น2ามาใช�ในการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคในเวลาต-อ
มา
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บดาของการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาค

Professor Edwards W. Deming 
ได�ร�บเอาแนวคดการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ
เชงค�ณภาพัฒนาคโดยใช�วธ.การทางสถต
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การาก Shewhart มา แล�วประย�กต�
แนวคดด�งกล-าวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนสามารถท2าให�
วงการอ�ตสาหกรรมท�0วโลกยอมร�บ
ในประโยชน�ของการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ
เชงกระบวนการเชงค�ณภาพัฒนาคด�วย
สถต(Statistical Process Control Method) โดยเฉพัฒนาคาะอย-างย0งในช-วงหล�งสงครามโลกคร�9งท.0 2 ท.0 Deming 
สามารถท2าให�เป>นท.0ประจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�กษ�แก-ท�9งโลกในการปร�บปร�งค�ณภาพัฒนาคของอ�ตสาหกรรมในประเทศญ์ จินดาประ.0ป�Bนให�กลายเป>น
ประเทศท.0ม.ข.ดความสามารถทางการแข-งข�นเป>นอ�นด�บต�นของโลกได�ในเวลาต-อมา

โมเดลทางความคดท.0โดดด�งและได�ร�บการยอมร�บก�นอย-างแพัฒนาคร-หลายท.0ท.0ส�ด
ในโลกของการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการก3ค/อ Deming Cycle หร/อท.0ร7�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�กก�นในช/0อว-า
PDCA Cycle ท.0ม�-งเน�นการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการท2างานด�วยแนวคดพัฒนาค/9นฐาน ค/อ
Plan (วางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน) Do (ด2าเนนการ) Check (ตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบ) Act (ปร�บปร�ง)
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Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เป>น 
Secretary of Commerce ของประเทศสหร�ฐอเมรกาในสม�ยของ
อด.ตประธานาธบด. Ronald Regan ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งม.บทบาทอย-างส7งในการ
สร�างข.ดความสามารถของอเมรกาท�9งในภาคร�ฐและอ�ตสาหกรรม 
  Baldrige ได�ท�-มเทให�ก�บการพัฒนาค�ฒนาความเป>นเลศในการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการและม.ส-วนในการผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล�กด�นเร/0องการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชง
ค�ณภาพัฒนาคจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนกลายเป>นกฎีการจัดการเชิงคุณหมาย

Baldrige ม.ส-วนร-วมในการร-างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายปร�บปร�งค�ณภาพัฒนาคการ
บรหารงานของประเทศสหร�ฐอเมรกา หร/อ Quality 
Improvement Act of 1987 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนท2าให�บรษ�ทช�9นน2าและหน-วยงาน
ภาคร�ฐห�นมาให�ความสนใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การในการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการอย-างเต3มท.0 และในก3ม.การให�รางว�ลค�ณภาพัฒนาคการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการของประเทศอเมรกา ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งได�ใช�ช/0อรางว�ลว-า Malcolm 
Baldrige National Quality Award ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งเป>นต�นแบบของ TQA และ 
PMQA ในประเทศไทยในเวลาต-อมา
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการท.0ท�9งโลกให�ความส2าค�ญ์ จินดาประ

Deming Prize
Japan (1951)

Canada Award
(1984)

MBNQA1

USA (1987)

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

ABEA2

Australia (1988)

EFQM3

EU (1991)

Singapore
Quality 

Award (1988)

Japan Quality
Award (1994)

TQA4 (2001) PMQA5

(2003)
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SEPA6 (2010)



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ

6. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ
กระบวนการ

5. การม�-งเน�น
ทร�พัฒนาคยากรบ�คคล

4. การว�ด การวเคราะห� และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

3. การให�ความส2าค�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ

1. การน2า
องค�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน
เชงย�ทธศาสตร�
และกลย�ทธ�

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร 

สภาพัฒนาคแวดล�อม ความส�มพัฒนาค�นธ� และความท�าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�
การด2าเนนการ

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ

ในการน2าแนวคดการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการค�ณภาพัฒนาคมาใช�ในองค�กรน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะม.เอกสารท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะช-วยให�เข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การเน/9อหาสาระอย7-ส.0
เล-ม ประกอบด�วย

 ค7-ม/อการน2าองค�กรเข�าส7-การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ
 ค7-ม/อแนวทางการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคส2าหร�บหน-วยงานภาคร�ฐใช�เป>นเคร/0องม/อในการประเมนองค�กรด�วยตนเอง 
 ค7-ม/อเทคนคการปร�บปร�งและพัฒนาค�ฒนาองค�กร
 ค7-ม/อค2าอธบายต�วช.9ว�ดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ (แต-ละป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะม.ออกมาใหม-)

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



ค7-ม/อการน2าองค�กรเข�าส7- PMQAการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ค7-ม/อการน2าองค�กรเข�าส7-การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ ม.เน/9อหาหล�กๆเก.0ยวก�บการเตร.ยมการให�องค�กรภาคร�ฐ
สามารถเตร.ยมการและด2าเนนการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการได�อย-างเหมาะสม โดยแบ-งข�9นตอน
กระบวนการออกเป>นส-วนๆ ให�เข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การได�อย-างง-าย ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนม.การอธบายข�9นตอนการเตร.ยมความพัฒนาคร�อม การ
ก2าหนดท.มงานร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบ และแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนด2าเนนการ ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนม.เน/9อหาเก.0ยวก�บการประเมนตนเอง แนวคดเก.0ยวก�บ 
ADLI และ LeTCLi รวมท�9งการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดล2าด�บความส2าค�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร�งตนเอง (OFI) 



ค7-ม/อเทคนคการปร�บปร�งและพัฒนาค�ฒนาองค�การการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ค7-ม/อเทคนคการปร�บปร�งและพัฒนาค�ฒนาองค�การ เวอร�ช�0น 1.0 เล-มน.9ได�รวบรวมแนวทางในการปร�บปร�งและพัฒนาค�ฒนา
องค�การการเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�พัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐครบถ�วนท�กหมวด โดยม.การเช/0อมโยงให�เห3นถ; ง 
ค2าถามการประเมนตนเองในแต-ละหมวด ก�บแนวทางการด2าเนนการท.0สอดคล�องก�บค2าถามการประเมน
ตนเอง โดยน2าเสนอเทคนคและเคร/0องม/อท.0เป>นประโยชน�ในการปร�บปร�งและพัฒนาค�ฒนาองค�การ เพัฒนาค/0อให�องค�การ
สามารถน2าไปประย�กต�ใช� และสามารถลงม/อท2าได�อย-างเหมาะสม



เอกสารการพัฒนาค�ฒนาองค�การส7-ความเป>นเลศการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

เอกสาร PMQA การพัฒนาค�ฒนาองค�การส7-ความเป>นเลศ
เล-มน.9ม.เน/9อหาสาระช.9ให�เห3นถ;งแนวคดท.0เก.0ยวข�องก�บ
การพัฒนาค�ฒนาค�ณภา  พัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการขององค�การ
ภาคร�ฐ โดยเน�นท.0แนวคดเป>นส-วนใหญ์ จินดาประ- อ�นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าให�
เข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การถ;งแ ก-นแท�ของการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ นอกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากน�9นย�งม.รายละเอ.ยดเก.0ยวก�บ 
Roadmap การพัฒนาค�ฒนาองค�การอ.กด�วย



ค7-ม/อค2าอธบายต�วช.9ว�ดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ท.0มา : ค7-ม/อค2าอธบายต�วช.9ว�ด การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

เอกสารค7-ม/อค2าอธบายต�วช.9ว�ด การพัฒนาค�ฒนา
ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ ม.ราย
ละเอ.ยดเก.0ยวก�บแนวทางการด2าเนนการใน
แต-ละหมวดของการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการ
บรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ และม.รายละเอ.ยดประเด3น
การพัฒนาคจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การารณาการด2าเ นนการท.0ครบถ�วนไว�ให�
ส-วนราชการสามารถตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบได�ว-าได�
ด2าเนนการครบถ�วนเหมาะสมหร/อไม-



กระบวนการในการพัฒนาค�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาค

การพัฒนาค�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเป>นกระบวนการท.0ต�องด2าเนนการอย-างต-อ
เน/0อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งสอดคล�องก�บแนวคดของ Deming ในเร/0อง
ของการพัฒนาค�ฒนาอย-างต-อเน/0อง ด�งท.0ประเทศญ์ จินดาประ.0ป�Bนใช�ก�น
อย-างแพัฒนาคร-หลายท.0เร.ยกว-า “Kaizen” ท.0แปลว-า 
Continuous Improvement ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งประย�กต�ใช�เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�
ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ;งเก.0ยวข�องก�บ 5 ข�9นตอน
หล�กค/อ
• การเตร.ยมความพัฒนาคร�อม
• การประเมนตนเองและระบ�โอกาสในการปร�บปร�ง
• การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนการปร�บปร�ง
• การด2าเนนการ
• การประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ

ท�9งน.9การพัฒนาค�ฒนาองค�กรอย-างต-อเน/0องจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะส-งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด.ใน
ระยะยาง องค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะสามารถร�กษาค�ณภาพัฒนาคการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการได�อย-างย�0งย/น

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



กระบวนการในการพัฒนาค�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาค

แนวคดเก.0ยวก�บการประเมนตนเองน�0นให�
ความส2าค�ญ์ จินดาประก�บสองเร/0องค/อ 

 วธ.การท2างาน
 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�การด2าเนนการ

โดยเฉพัฒนาคาะในส-วนของวธ.การท2างานซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งการ
ประเมนตนเองจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องคดอย7-เสมอว-าเรา

ท2างานต-างๆด�วยวธ.อะไร หร/ออ.กน�ยหน;0งค/อ
ด2าเนนการอย-างไรเพัฒนาค/0อให�ได�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�ออกมา

ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งในค2าถามการประเมนน�0นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะม.ค2าถามท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะ
เน�นถามถ;งวธ.การท2างานอย7- โดยค2าถาม
เหล-าน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องการให�หน-วยงานประเมน

ตนเองว-าด2าเนนการท2างานอย-างไร (HOW?)

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



กระบวนการในการพัฒนาค�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาค

Approach หมายถ;งการด2าเนนการใน
การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการน�9นได�ท2าอย-างม.วธ.
การหร/อแนวทางท.0เป>นระบบ
Deployment หมายถ;งได�ม.การน2าเอาวธ.
การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการท.0ได�ก2าหนดไว�ไป
ถ-ายทอดเพัฒนาค/0อน2าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตอย-างท�0วถ;ง
Learning หมายถ;งว-าได�ม.การเร.ยนร7�ว-า
ส0งท.0ด2าเนนการไปเป>นอย-างไรบ�าง 
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส-านการทบทวนและปร�บปร�งอย-างต-อ
เน/0อง
Integration หมายถ;งว-าการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการในด�านต-างๆได�เช/0อมโยงบ7รณา
การก�นอย-างเต3มท.0

องค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การว-าการท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะข�บเคล/0อนการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการ
บรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.วธ.การท.0เหมาะสม สามารถน2าไป
ด2าเนนการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตได�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรง และเม/0อปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตแล�วจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.การเร.ยนร7�
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากส0งท.0เกดข;9น และน2ามาปร�บปร�งแก�ไขได�อย-างต-อเน/0อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0ง
การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการในท�กๆด�านจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องเช/0อมประสานก�นอย-างลงต�ว

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะข�บเคล/0อนต�องเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การถ;งแนวคดของการม.อ�กษรท�9ง 4 ต�วว-าม.
ประโยชน�ต-อการประเมนองค�กร โดยเราจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะได�ทราบว-าการ
บรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการองค�กรในภาครวมน�9นม.ค�ณภาพัฒนาคหร/อไม-อย-างไร

A  D  L  I
การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



กระบวนการในการพัฒนาค�ฒนาองค�กรด�วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาค

การประเมนตนเองตามแนวทาง ADLI 
แล�วก3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะทราบถ;งโอกาสในการปร�บปร�ง
ตนเอง (Opportunity for 
Improvement : OFI) ท.0หมายถ;งส0งท.0องค�
กร�องปร�บปร�งซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งอาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะม. OFI หลาย
ประเด3นก3ได� และองค�กรอาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะไม-สามารถ
ปร�บปร�งท�กประเด3นได�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ;งต�องจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดล2าด�บ
ความส2าค�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร�ง
ท�9งหมด โดยอาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะใช�วธ.การท.0เร.ยกว-า 
“Vital Few” เพัฒนาค/0อให�องค�กรน2าประเด3นท.0
ส2าค�ญ์ จินดาประจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรงๆมาเข.ยนเป>นแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนว-าจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะด2าเนน
การปร�บปร�งอะไรก-อนหล�งอย-างไร และ
เร.ยกว-า “แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนการปร�บปร�งองค�กร” เพัฒนาค/0อ
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะได�น2าไปด2าเนนการปร�บปร�งองค�กร
อย-างต-อเน/0องต-อไป

ประเมนองค�กรและจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนพัฒนาค�ฒนาองค�การ

จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าต�วช.9ว�ดของแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนพัฒนาค�ฒนาองค�การ

ด2าเนนการปร�บปร�งตามแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน

ประเมนตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ระด�บพัฒนาค/9นฐาน

รายงานผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการตามต�วช.9ว�ด

ตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การประเมนจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การประเมนจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากภายนอก

KPI

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



แนวคดการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคแบบบ7รณาการ

6. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ
กระบวนการ

5. การม�-งเน�น
ทร�พัฒนาคยากรบ�คคล

4. การว�ด การวเคราะห� และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

3. การให�ความส2าค�ญ์ จินดาประ
ก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ

1. การน2า
องค�กร

2. การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน
เชงย�ทธศาสตร�
และกลย�ทธ�

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร 

สภาพัฒนาคแวดล�อม ความส�มพัฒนาค�นธ� และความท�าทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�
การด2าเนนการ

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



แนวคดการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคแบบบ7รณาการ

แนวคดการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคท.0 
Baldrige คดค�นน�9นม.ความโดดเด-นอย7-ท.0
การบ7รณาการแนวคดด�านการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการให�อย7-รวมก�นได�อย-างเหมาะสม
และท2าให�เห3นความเช/0อมโยงในภาพัฒนาครวม
ได�อย-างช�ดเจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การน ด�งน�9นการน2าไปประย�กต�
ใช�เพัฒนาค/0อการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรงๆก3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะง-าย
และราบร/0น

ด�งน�9นผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะน2าเอาแนวคดการบรหาร
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงค�ณภาพัฒนาคแบบบ7รณาการน.9ไป
ใช�ได�อย-างม.ประสทธภาพัฒนาคน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�อง
เข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสาระของแต-ละส-วนและความเช.0อม
โยงท�9งหมดให�ได�ก-อน

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร

หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ และ ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

หมวด 4 การว�ด วเคราะห� การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

หมวด 5 ทร�พัฒนาคยากรมน�ษย�

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�การด2าเนนการ

วส�ยท�ศน� ค-านยม ทศทาง การก2าก�บด7แลท.0ด. การร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสด
ชอบต-อส�งคม การทบทวนปร�บปร�ง

เปYาประสงค�เชงย�ทธศาสตร� กรอบเวลาท2างาน
กลย�ทธ�การด2าเนนการ การคาดการณ�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล

กล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.สว-นได�ส-วนเส.ยและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ
การเร.ยนร7� ความส�มพัฒนาค�นธ� ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

การว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลและการวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ ความ
พัฒนาคร�อมของ IS และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

การบรหารงานบ�คคล การพัฒนาค�ฒนาบ�คลากร การสร�าง
บรรยากาศในการท2างาน ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า กระบวนการสน�บสน�น การ
ออกแบบ การควบค�ม

ประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล/ภาพัฒนาค ค�ณภาพัฒนาคการบรการ การพัฒนาค�ฒนา

วส�ยท�ศน�

เปYาหมาย

ค-านยม

ตลาด ขอบเขต

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วน
ได�เส.ย

บรการ

Stakeholders Analysis

Branding Model

Value Chain

Balanced Scorecard

SECI Model

Risk Analysis (COSO Model)

Competency Model

แนวคดท.0เก.0ยวก�บเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

S W
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SWOT Analysis



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ในการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเชงย�ทธศาสตร�น�9น ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�บรหารและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การองค�ประกอบแต-ละส-วน และจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�อง
เข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การถ;งความเช/0อมโยงของแต-ละองค�ประกอบอย-างช�ดเจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การน 
เพัฒนาคราะว-าแต-ละองค�ประกอบม.ความหมายเฉพัฒนาคาะและม.ความ
ส2าค�ญ์ จินดาประต-อการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการท.0แตกต-างก�น การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนเชง
ย�ทธศาสตร�ท.0ด.ค/อการก2าหนดและวางองค�ประกอบต-างๆให�
สอดร�บก�นอย-างสมด�ล



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ
ย�ทธศาสตร� หมายถ;ง แนวทางการบรรล�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดหมายขององค�กร

วส�ยท�ศน� หมายถ;ง ส0งท.0เราอยากให�องค�กรเป>นในอนาคต

พัฒนาค�นธกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ หมายถ;ง ขอบเขตการด2าเนนการขององค�กร (กจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การท.0เป>นพัฒนาค�นธะ)

ประเด3นย�ทธศาสตร� หมายถ;ง ประเด3นหล�กท.0องค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องให�ความส2าค�ญ์ จินดาประในการพัฒนาค�ฒนา

เปYาประสงค� หมายถ;ง ส0งท.0องค�กรปรารถนาท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะบรรล�

กลย�ทธ� หมายถ;ง วธ.การท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าให�องค�กรสามารถบรรล�เปYาประสงค�ได�อย-างม.ประสทธภาพัฒนาค

แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนงาน/โครงการ หมายถ;ง กจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การกรรมท.0องค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องด2าเนนการเพัฒนาค/0อให�บรรล�เปYาประสงค�

ต�วช.9ว�ด หมายถ;ง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ท.0ใช�ในการว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนงาน

เปYาหมาย หมายถ;ง ระด�บของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ท.0ใช�ในการว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลว-าประสบความส2าเร3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

งบประมาณ หมายถ;ง ปรมาณเงนท.0ม.อย-างเพัฒนาค.ยงพัฒนาคอให�ใช�ในการด2าเนนงาน



หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร

หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ และ ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

หมวด 4 การว�ด วเคราะห� การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

หมวด 5 ทร�พัฒนาคยากรมน�ษย�

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�การด2าเนนการ

วส�ยท�ศน� ค-านยม ทศทาง การก2าก�บด7แลท.0ด. การร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสด
ชอบต-อส�งคม การทบทวนปร�บปร�ง

เปYาประสงค�เชงย�ทธศาสตร� กรอบเวลาท2างาน
กลย�ทธ�การด2าเนนการ การคาดการณ�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล

กล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.สว-นได�ส-วนเส.ยและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ
การเร.ยนร7� ความส�มพัฒนาค�นธ� ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

การว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลและการวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ ความ
พัฒนาคร�อมของ IS และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

การบรหารงานบ�คคล การพัฒนาค�ฒนาบ�คลากร การสร�าง
บรรยากาศในการท2างาน ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า กระบวนการสน�บสน�น การ
ออกแบบ การควบค�ม

ประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล/ภาพัฒนาค ค�ณภาพัฒนาคการบรการ การพัฒนาค�ฒนา

ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 1 การน2าองค�กร
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กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า กระบวนการสน�บสน�น การ
ออกแบบ การควบค�ม

ประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล/ภาพัฒนาค ค�ณภาพัฒนาคการบรการ การพัฒนาค�ฒนา

การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการในหมวดท.0 6 น.9จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเน�นท.0 วธ.การก2าหนด
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ให�เกดข�อผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดพัฒนาคลาดหร/อการส7ญ์ จินดาประเส.ย เพัฒนาค/0อให�เกดการปร�บปร�งอย-าง
ต-อเน/0อง และการเผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสยแพัฒนาคร-แลกเปล.0ยนประสบการณ�
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หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ และ ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย
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หมวด 4 การว�ด วเคราะห� การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

หมวด 5 ทร�พัฒนาคยากรมน�ษย�

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�การด2าเนนการ

วส�ยท�ศน� ค-านยม ทศทาง การก2าก�บด7แลท.0ด. การร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสด
ชอบต-อส�งคม การทบทวนปร�บปร�ง

เปYาประสงค�เชงย�ทธศาสตร� กรอบเวลาท2างาน
กลย�ทธ�การด2าเนนการ การคาดการณ�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล

กล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.สว-นได�ส-วนเส.ยและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ
การเร.ยนร7� ความส�มพัฒนาค�นธ� ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

การว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลและการวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ ความ
พัฒนาคร�อมของ IS และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

การบรหารงานบ�คคล การพัฒนาค�ฒนาบ�คลากร การสร�าง
บรรยากาศในการท2างาน ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า กระบวนการสน�บสน�น การ
ออกแบบ การควบค�ม

ประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล/ภาพัฒนาค ค�ณภาพัฒนาคการบรการ การพัฒนาค�ฒนา



ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารขององค�การน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.
การน2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร�ไปส7-การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตอย-างแท�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรง โดย
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.การถ-ายทอดต�วช.9ว�ดและเปYาหมายระด�บองค�กรลง
ไปส7-ระด�บหน-วยงาน (ส2าน�ก/กอง) และระด�บบ�คคล (IPA) 
ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งต�องค2าน;งถ;งการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าค2าร�บรอง แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนการข�บเคล/0อน
ระด�บหน-วยงานและระด�บบ�คคล ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนการตดตาม
ประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลและมาตรการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดสรรส0งจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ



ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

ฐานข�อม7ลสน�บสน�นการด2าเนนงานตามแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร�และแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตราชการ โดยม.ฐานข�อม7 ลรองร�บในแต-ละประเด3นย�ทธศาสตร�

ฐานข�อม7ล
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนงาน

การด2าเนนการตาม IT1 น�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�อง
องประเด3นย�ทธศาสตร�ท.0ก2าหนดไว�
จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากการท2า PMQA หมวด 2 โดย
องค�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องพัฒนาค�ฒนาฐานข�อม7ลท.0
สน�บสน�นการด2าเนนการตามแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน
ย�ทธศาสตร�และพัฒนาค�ฒนาฐานข�อม7ลท.0ใช�
แสดงผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งควรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะอง
ก�บแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนท.0ย�ทธศาสตร�ขององค�การ

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ความเช/0อมโยง PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน�น

ฐานข�อม7ลสน�บสน�น
การกระบวนการ

สร�างค�ณค-า

การด2าเนนการตาม IT2 และ IT3 น�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�ององ
กระบวนการท.0งานท.0สร�างค�ณค-าและกระบวนการ
สน�บสน�นท.0ก2าหนดไว�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากการท2า PMQA หมวด 6 โดย
องค�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องพัฒนาค�ฒนาฐานข�อม7ลท.0สน�บสน�นการด2าเนน
การของกระบวนการสร�างค�ณค-าและฐานข�อม7ลท.0
สน�บสน�นการด2าเนนการของกระบวนการสน�บสน�น

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ฐานข�อม7ลสน�บสน�น
การกระบวนการ

สน�บสน�น



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย 1 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย 2

ระบบสารสนเทศเพัฒนาค/0อ
การให�ข�อม7ลข-าวสาร

และความร7�

การด2าเนนการตาม IT4 น�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องอาศ�ยผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยท.0
ก2าหนดไว�ในการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2า PMQA หมวด 3 โดยองค�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าระบบ
สารสนเทศเพัฒนาค/0อให�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยสามารถเข�าถ;งข�อม7ลสารสนเทศและความ
ร7�ท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าเป>น ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนให�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยสามารถท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเข�าใช�บรการได�อย-างม.
ประสทธภาพัฒนาค ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งระบบสารสนเทศท.0พัฒนาค�ฒนาข;9นควรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าแนกร7ปแบบตาม
ประเภทของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยโดยค2าน;งถ;งความต�องการท.0หลากหลายของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.
ส-วนได�ส-วนเส.ยแต-ละกล�-มอย-างเหมาะสม

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ระบบสารสนเทศเพัฒนาค/0อ
ให�บรการ

หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ และ ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน�น



ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร ความเช/0อมโยงของ PMQA แต-ละหมวดการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย 1 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย 2

ระบบสารสนเทศเพัฒนาค/0อ
การให�ข�อม7ลข-าวสาร

และความร7�

การด2าเนนการตาม IT4 น�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องอาศ�ยผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยท.0
ก2าหนดไว�ในการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2า PMQA หมวด 3 โดยองค�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าระบบ
สารสนเทศเพัฒนาค/0อให�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยสามารถเข�าถ;งข�อม7ลสารสนเทศและความ
ร7�ท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าเป>น ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนให�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยสามารถท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเข�าใช�บรการได�อย-างม.
ประสทธภาพัฒนาค ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งระบบสารสนเทศท.0พัฒนาค�ฒนาข;9นควรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าแนกร7ปแบบตาม
ประเภทของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยโดยค2าน;งถ;งความต�องการท.0หลากหลายของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.
ส-วนได�ส-วนเส.ยแต-ละกล�-มอย-างเหมาะสม

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

ประเด3นย�ทธศาสตร� 1 ประเด3นย�ทธศาสตร� 2 ประเด3นย�ทธศาสตร� 3

หมวด 1 การน2าองค�กร

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� และกลย�ทธ�

ระบบสารสนเทศเพัฒนาค/0อ
ให�บรการ

หมวด 3 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ และ ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน�น



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กรล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร

1. ล�กษณะองค�กร1. ล�กษณะองค�กร 2. ความท�าทายต-อองค�กร2. ความท�าทายต-อองค�กร

ก. สภาพัฒนาคการ

แข-งข�น

ก. สภาพัฒนาคการ

แข-งข�น

ข. ความท�าทาย
เชงย�ทธศาสตร�
และกลย�ทธ�

ข. ความท�าทาย
เชงย�ทธศาสตร�
และกลย�ทธ�

ค. ระบบการ
ปร�บปร�งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ

ด2าเนนการ 

ค. ระบบการ
ปร�บปร�งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ

ด2าเนนการ 

ก. ล�กษณะพัฒนาค/9นฐานของ

องค�กร

ก. ล�กษณะพัฒนาค/9นฐานของ

องค�กร

ข. ความส�มพัฒนาค�นธ�          
   ภายในและภายนอก

องค�กร

ข. ความส�มพัฒนาค�นธ�          
   ภายในและภายนอก

องค�กร



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวดล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กรและการน2าองค�กร กล-าวถ;งวธ.การท.0
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�บรหารขององค�กรช.9น2าและก2าหนดวส�ยท�ศน� เปYาประสงค�ระยะส�9น
และยาว ค-านยม และความคาดหว�งในผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการขององค�กร 
โดยให�ความส2าค�ญ์ จินดาประก�บวธ.ท.0ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�บรหารส/0อสารก�บบ�คลากร และการสร�าง
บรรยากาศท.0ส-งเสรมให�เกดพัฒนาคฤตกรรมท.0ม.จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรยธรรม และระบบการ

ก2าก�บด7แลท.0ด. ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนความร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบต-อส�งคมและช�มชน
ล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กร เป>นการอธบายถ;งภาพัฒนาครวมในป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�บ�นของ
ส-วนราชการ สภาพัฒนาคแวดล�อมในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน ความส�มพัฒนาค�นธ�ระหว-าง
หน-วยงานก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ ส0งท.0ส2าค�ญ์ จินดาประต-อผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนงาน ความ

ท�าทายในเชงย�ทธศาสตร�



การก2าหนดทศทางและล�กษณะส2าค�ญ์ จินดาประขององค�กรการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ORGANIZATION BRAND MODELORGANIZATION BRAND MODEL

Organization DescriptionOrganization Description

Organization VisionOrganization Vision

นยามความเป>นองค�กรนยามความเป>นองค�กร

วส�ยท�ศน�/ส0งท.0องค�กรอย-างจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเป>นวส�ยท�ศน�/ส0งท.0องค�กรอย-างจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเป>น

Organization MissionOrganization Mission

Brand PositioningBrand Positioning

Organization ValuesOrganization Values

พัฒนาค�นธกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การขององค�กรพัฒนาค�นธกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การขององค�กร

จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดย/นขององค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดย/นขององค�กร

ค�ณค-าขององค�กรค�ณค-าขององค�กร

วส�ยท�ศน�

เปYาหมาย
อ�นส7งส-ง

ค-านยมหล�ก

ตลาด ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�
ส-วนเส.ย

ขอบเขต
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลตภ�ณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�
บรการ

องค�ประกอบของวส�ยท�ศน�ของแต-ละองค�กร
อาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะครบหร/อไม-ก3ได� แต-ถ�าจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าให�เกด
ความช�ดเจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนและครบถ�วนสมบ7รณ�ควรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�อง
ม.องค�ประกอบท.0ครบถ�วนและเหมาะสมก�บ
สภาพัฒนาคแวดล�อมของธ�รกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การในอนาคตภายใน
ระยะเวลาท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะมโนภาพัฒนาคได�



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 1 การน2าองค�กรหมวด 1 การน2าองค�กร

ก. การก2าหนด     
ทศทาง              

ขององค�กร

ก. การก2าหนด     
ทศทาง              

ขององค�กร

1.1 การน2าองค�กร1.1 การน2าองค�กร 1.2 ความร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบต-อส�งคม1.2 ความร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบต-อส�งคม

ค. การทบทวน  ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล
การท2างานของ

องค�กร

ค. การทบทวน  ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล
การท2างานของ

องค�กร

ข. การก2าก�บ       

 ด7แลตนเองท.0ด.

ข. การก2าก�บ       

 ด7แลตนเองท.0ด.

ก. ความ
ร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบ

ต-อสาธารณะ

ก. ความ
ร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบ

ต-อสาธารณะ

ข. การด2าเนนการ
อย-างม.

จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรยธรรม

ข. การด2าเนนการ
อย-างม.

จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรยธรรม

ค. การให�การ
สน�บสน�นต-อ       
 ช�มชนท.0ส2าค�ญ์ จินดาประ

ค. การให�การ
สน�บสน�นต-อ       
 ช�มชนท.0ส2าค�ญ์ จินดาประ

• การก2าหนด           
วส�ยท�ศน� ค-านยม 
ทศทาง ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ 
ด2าเนนการท.0คาดหว�ง 
และการถ-ายทอดไปส7-
การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต

• การสร�างบรรยากาศ
การให�อ2านาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การต�ดสน
ใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ นว�ตกรรมและ
ความคล-องต�ว

• ความโปร-งใสตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ
สอบได�

• ความร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบ

• การปกปYอง         
  ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลประโยชน� 
ของประเทศชาต

• การทบทวน          
 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ

• การน2าผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลมา
ปร�บปร�งองค�กร

• การด2าเนนการ
กรณ.ท.0การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต
งานม.ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลกระทบ    
   ต-อส�งคม

• การด2าเนนการต-อ
ความก�งวลของ
สาธารณะ

• การด2าเนนการ
อย-างม.จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรยธรรม 

• การว�ดและการ
ตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การตดตาม        
การม.จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรยธรรม      
    องค�กร

• การสน�บสน�นและ
สร�างความเข�มแข3ง
ให�แก- ช�มชนท.0
ส2าค�ญ์ จินดาประ



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนเชงย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ�หมวด 2 การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนเชงย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ�

ก. กระบวนการ         
  จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าย�ทธศาสตร�     
         และกลย�ทธ�

ก. กระบวนการ         
  จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าย�ทธศาสตร�     
         และกลย�ทธ�

2.1 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ�2.1 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ� 2.2 การน2ากลย�ทธ�ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต2.2 การน2ากลย�ทธ�ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต

ข. เปYาประสงค�
เชงย�ทธศาสตร� 

และกลย�ทธ�

ข. เปYาประสงค�
เชงย�ทธศาสตร� 

และกลย�ทธ�

ก. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2า               
แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตการและ       

การน2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต

ก. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2า               
แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตการและ       

การน2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต

ข. การคาดการณ�          

   ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ

ข. การคาดการณ�          

   ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ

• การวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน
ย�ทธ-ศาสตร�
และกลย�ทธ�

• การน2าป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ยท.0เก.0ยวข�อง
มาประกอบการวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน

• เปYาประสงค�เชง
ย�ทธศาสตร�และ
กรอบเวลาในการบรรล�

• ความสมด�ลระหว-างความ
ต�องการของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วน
เส.ยท�9งหมด

• การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ตการ 
การน2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนไปปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ต  รวม
ท�9งการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดสรรทร�พัฒนาคยากร

• การตอบสนองต-อความ
เปล.0ยนแปลง

• แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนหล�กด�านทร�พัฒนาคยากร
บ�คคล

• การคาดการณ�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ
ด2าเนนการ

• เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�เปร.ยบเท.ยบท.0ส2าค�ญ์ จินดาประ
ต-างๆ



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ในการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเก.0ยวข�องก�บการน2าป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ยท.0
เก.0ยวข�องต-างๆมาประกอบการวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน วเคราะห�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดอ-อน จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดแข3ง 

วเคราะห�โอกาส และอ�ปสรรค ส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานบ-งช.9การเปล.0ยนแปลงท.0ส2าค�ญ์ จินดาประๆ
ต-อองค�กร การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร� (Strategic Plan) ท.0ด.ควรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะ
ค2าน;งถ;งการม.ส-วนร-วมจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยท�9งหมดท�9งภายในและ
ภายนอก เพัฒนาค/0อให�ม�0นใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การได�ว-าแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนย�ทธศาสตร�น�9นม.ความครอบคล�ม
ประเด3นส2าค�ญ์ จินดาประท�กเร/0องและสามารถด2าเนนการได�เต3มศ�กยภาพัฒนาคของ

องค�กร

 S : Specific เฉพัฒนาคาะเจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การาะจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การง

 M : Measurable สามารถว�ดค-าได�

 A : Achievable เป>นไปได�

 R : Reasonable ม.เหต�ม.ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล

 T : Time Frame อย7-ในกรอบเวลา



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 3 การให�ความส2าค�ญ์ จินดาประก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยหมวด 3 การให�ความส2าค�ญ์ จินดาประก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

ก. ความร7�เก.0ยวก�บ                
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ 

และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

ก. ความร7�เก.0ยวก�บ                
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ 

และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

3.1 ความร7�เก.0ยวก�บ               
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย
3.1 ความร7�เก.0ยวก�บ               
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

3.2 ความส�มพัฒนาค�นธ�และความพัฒนาค;ง
พัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและ

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

3.2 ความส�มพัฒนาค�นธ�และความพัฒนาค;ง
พัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและ

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

ก. การสร�างความส�มพัฒนาค�นธ�        
ก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ

และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

ก. การสร�างความส�มพัฒนาค�นธ�        
ก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ

และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

ข. การว�ดความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ         
ของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ                     

        และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

ข. การว�ดความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ         
ของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ                     

        และผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย

• การก2าหนดกล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ

• การร�บฟังและเ�งและเร.ยนร7�เพัฒนาค/0อก2าหนด
ความต�องการของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ

• การสร�างความส�มพัฒนาค�นธ�ก�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บ
บรการ

• กลไกหล�กๆท.0ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการตดต-อส-วน
ราชการ

• กระบวนการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการข�อร�องเร.ยน

• การว�ดความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ ไม-พัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

• การใช�ช�อม7ลมาปร�บปร�งการด2าเนน
การ

• การตดตามช�อม7ลจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการ
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ต�วช.9ว�ดค�ณภาพัฒนาคการบรการ
• ความน-าเช/0อถ/อและความไว�วางใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ (Reliability) 
• ความม�0นใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ (Assurance) 
• การตอบสนอง (Responsiveness) 
• การด7แลเอาใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การใส- (Empathy)
• การร�บร7�ส�มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส�สได� (Tangibility) 
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หมวด 4 การว�ด การวเคราะห� และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�หมวด 4 การว�ด การวเคราะห� และการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

4.1 การว�ดและวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ
ด2าเนนการของส-วนราชการ

4.1 การว�ดและวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ
ด2าเนนการของส-วนราชการ

4.2 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการสารสนเทศ และ
ความร7�

4.2 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการสารสนเทศ และ
ความร7�

ก. ความพัฒนาคร�อมใช�งานของ
ข�อม7ล               และ

สารสนเทศ

ก. ความพัฒนาคร�อมใช�งานของ
ข�อม7ล               และ

สารสนเทศ

ก. การว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนน

การ

ก. การว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนน

การ

ข. การวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ

ด2าเนนการ

ข. การวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ

ด2าเนนการ

ข. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ         

ความร7�

ข. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ         

ความร7�

• การเล/อกการรวบรวม 
ข�อม7ลและสารสนเทศ      
ท.0สอดคล�อง และ           
บ7รณาการ

• การเล/อกและการใช�        
 ข�อม7ลสารสนเทศ          
เชงเปร.ยบเท.ยบ

• การวเคราะห�เพัฒนาค/0อประเมน
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนน-การและ
แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนเชงกลย�ทธ�

• การส/0อผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการวเคราะห�
เพัฒนาค/0อสน�บสน�นการต�ดสนใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

•  การท2าให�ข�อม7ลและ        
สารสนเทศพัฒนาคร�อมใช�งาน 

•  การเปCดเผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสยข�อม7ลและ 
สารสนเทศ

•  ฮาร�ดแวร�และซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������อฟังและเท�แวร� ม.
ความเช/0อถ/อได� ปลอดภ�ย ใช�
งานง-าย

• การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�

• การท2าให�ม�0นใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การว-า         
   ข�อม7ลและสารสนเทศ 
ถ7กต�อง ท�นการณ� เช/0อถ/อ
ได� ปลอดภ�ย แม-นย2า และ
เป>นความล�บ

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ
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หมวด 4.1 เป>นเป>นการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการ
บรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการเก.0ยวก�บการว�ดและวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล
การด2าเนนงานของส-านราชการ องค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าเป>น
ท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.ข�อม7ล/สารสนเทศท.0สอดคล�องก�บ
ย�ทธศาสตร�ขององค�กร และม.วธ.การว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลและ
วธ.การวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนงานท.0สามารถ
ท2าให�เช/0อมโยงไปย�งเปYาหมายเชงย�ทธศาสตร�ได� 
ด�งน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ;งต�องม.การค�ดเล/อกข�อม7ลท.0สามารถท2าให�
ว�ดและวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนงานท�9ง
กระบวนการหล�ก (Primary Activity) และ
กระบวนการสน�บสน�น (Supporting Activity)
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หมวด 4.2 เป>นการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ
เก.0ยวก�บการท2าให�ระบบสารสนเทศม.ความพัฒนาคร�อมในการ
ใช�งาน และย�งรวมถ;งเร/0องการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�ด�วย ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0ง
องค�กรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม�-งเน�นในเร/0องของ ระบบสารสนเทศท.0ม.
ความครอบคล�มข�อม7ลท.0ใช�ในการท2างานอย-างครบถ�วน
และถ7กต�อง (ม.การตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การเช3คข�อม7ล) ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนม.การ
ปร�บปร�งแก�ไขข�อม7ลให�ม.ความท�นสม�ยเพัฒนาค/0อให�พัฒนาคร�อมใช�งาน
อย7-เสมอ ท�9งน.9หมายรวมถ;งอ�ปกรณ�เคร/0องม/อท.0ม.ความน-า
เช/0อถ/อและใช�งานง-าย และม�-งเน�นการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�
อย-างเป>นระบบจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนสามารถน2าความร7�ท.0ม.อย7-ในองค�กรมา
ใช�ประโยชน�ในการด2าเนนงานได�อย-างด.



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

• การก2าหนด        
ค�ณ ล�กษณะและ
ท�กษะท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าเป>น

• การสรรหาว-าจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�าง
การส/บทอด
ต2าแหน-ง

หมวด 5 การม�-งเน�นทร�พัฒนาคยากรบ�คคลหมวด 5 การม�-งเน�นทร�พัฒนาคยากรบ�คคล

ก. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดระบบ
บรหารงาน บ�คคล
ก. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดระบบ

บรหารงาน บ�คคล

5.1 ระบบบรหารงานบ�คคล5.1 ระบบบรหารงานบ�คคล

ค. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�างงาน      
 และความก�าวหน�า

ในการงาน

ค. การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�างงาน      
 และความก�าวหน�า

ในการงาน

ข. ระบบการ
ประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานของ

บ�คลากร

ข. ระบบการ
ประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานของ

บ�คลากร
ก. สภาพัฒนาคแวดล�อม ใน

การท2างาน

ก. สภาพัฒนาคแวดล�อม ใน

การท2างาน

ข. การให�การ
สน�บสน�นและ         
สร�างความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ    

       แก-บ�คลากร

ข. การให�การ
สน�บสน�นและ         
สร�างความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ    

       แก-บ�คลากร

ก. การศ;กษา การฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�ณ์ต่างๆ�瑲樮��慨瑲��E��ก           
อบรม และการพัฒนาค�ฒนาบ�คลากร
ก. การศ;กษา การฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�ณ์ต่างๆ�瑲樮��慨瑲��E��ก           
อบรม และการพัฒนาค�ฒนาบ�คลากร

5.2 การเร.ยนร7�ของบ�คลากรและ
การสร�างแรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

5.2 การเร.ยนร7�ของบ�คลากรและ
การสร�างแรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

5.3 ความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�กและ
ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของบ�คลากร
5.3 ความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�กและ
ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของบ�คลากร

ข. การสร�างแรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใ และการพัฒนาค�ฒนา
ความก�าวหน�าในงาน

ข. การสร�างแรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใ และการพัฒนาค�ฒนา
ความก�าวหน�าในงาน

• การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดระบบและ
บรหารงานเพัฒนาค/0อให�
เกดความร-วมม/อ 
และความคล-องต�ว

• การน2าความคดท.0
หลากหลายมาใช�
ในระบบงาน

• การประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล
และให�ข�อม7ลปYอน
กล�บเพัฒนาค/0อสน�บสน�น
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการด2าเนนการ

• การบรหารค-า
ตอบแทน รางว�ล 
และส0งจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การต-างๆ

• การปร�บปร�งส�ข
อนาม�ย ปYองก�นภ�ย

• การเตร.ยมพัฒนาคร�อมต-อ
ภาวะฉ�กเฉน

• การก2าหนดป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ยท.0
ส2าค�ญ์ จินดาประต-อความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�ก
ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ และ
แรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

• การบรการ 
สว�สดการ และ
นโยบายสน�บสน�น
พัฒนาคน�กงาน

•  การหาความต�องการในการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�ณ์ต่างๆ�瑲樮��慨瑲��E��ก
อบรม

•  การส-งเสรมการใช�ความร7�และ
ท�กษะใหม-

• การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การให�พัฒนาคน�กงานพัฒนาค�ฒนาตนเอง
และใช�ศ�กยภาพัฒนาคอย-างเต3มท.0



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวดท.0 5 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะเน�นหลายเร/0องท�9งเร/0องการบรหารทร�พัฒนาคยากรมน�ษย� 
(Human Resource Management) และการพัฒนาค�ฒนาทร�พัฒนาคยากร
มน�ษย� (Human Resource Development) โดยต�องพัฒนาค�ฒนาท�9ง
ท�กษะ ความร7� และจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การตใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ ควบค7-ก�นไป ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งแนวทางการม�-งเน�น

ทร�พัฒนาคยากรมน�ษย�น.9จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะองอย7-บนความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�ขและความพัฒนาค.งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของ
บ�คลากรในองค�กร



การสร�างบรรยากาศในองค�กรให�ม.ความส�ขในการท2างานการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 5 การม�-งเน�นทร�พัฒนาคยากรบ�คคลหมวด 5 การม�-งเน�นทร�พัฒนาคยากรบ�คคล

ก. สภาพัฒนาคแวดล�อม ใน

การท2างาน

ก. สภาพัฒนาคแวดล�อม ใน

การท2างาน

ข. การให�การ
สน�บสน�นและ         
สร�างความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ    

       แก-บ�คลากร

ข. การให�การ
สน�บสน�นและ         
สร�างความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ    

       แก-บ�คลากร

5.3 ความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�กและ
ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของบ�คลากร
5.3 ความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�กและ
ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของบ�คลากร

• การปร�บปร�งส�ข
อนาม�ย ปYองก�นภ�ย

• การเตร.ยมพัฒนาคร�อมต-อ
ภาวะฉ�กเฉน

• การก2าหนดป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ยท.0
ส2าค�ญ์ จินดาประต-อความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�ก
ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ และ
แรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ7งใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

• การบรการ 
สว�สดการ และ
นโยบายสน�บสน�น
พัฒนาคน�กงาน



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการหมวด 6 การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการกระบวนการ

ก. กระบวนการท.0สร�างค�ณค-าก. กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า

6.1 กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า6.1 กระบวนการท.0สร�างค�ณค-า 6.2 กระบวนการสน�บสน�น6.2 กระบวนการสน�บสน�น

ก. กระบวนการสน�บสน�นก. กระบวนการสน�บสน�น

• การก2าหนดกระบวนการท.0สร�างค�ณค-า

• การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าข�อก2าหนดของกระบวนการสร�างค�ณค-า

• การออกแบบกระบวนการเพัฒนาค/0อตอบสนองข�อก2าหนดท.0ส2าค�ญ์ จินดาประ

• การควบค�มและปร�บปร�งกระบวนการท.0สร�างค�ณค-า

• การลดค-าใช�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ-ายด�านการตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบ ทดสอบและตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การประเมน

•  การก2าหนดกระบวนการสน�บสน�น

•  การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดท2าข�อก2าหนดของกระบวนการสน�บสน�น

•  การออกแบบกระบวนการเพัฒนาค/0อตอบสนองข�อก2าหนดท.0ส2าค�ญ์ จินดาประ

•  การควบค�มและปร�บปร�งกระบวนการสน�บสน�น

• การลดค-าใช�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ-ายด�านการตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบ ทดสอบและตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การประเมน



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ศาสตรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การารย� Michael E. Porter จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากมหาวทยาล�ย Harvard 
University ได�ให�แนวคดในการพัฒนาค�ฒนาข.ดความสามารถทางการ
แข-งข�นขององค�กรท.0เร.ยกว-า “Value Chain” โดยเน�นไปท.0การ
พัฒนาค�ฒนากระบวนการท2างานซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งแบ-งเป>น กระบวนการหล�ก 
(Pimary Activity) และกระบวนการสน�บสน�น (Supporting 
Activity) อ�นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าให�เกดเป>นกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การกรรมท.0สร�างค�ณค-า (Value-
Added Activities) แก-องค�กร

The Value Chain, “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” (1985).



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

หมวด 7 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�การด2าเนนการหมวด 7 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลล�พัฒนาคธ�การด2าเนนการ

7.3  มต           
ด�านประสทธภาพัฒนาคของ

การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต

7.3  มต           
ด�านประสทธภาพัฒนาคของ

การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ต

7.1  มต                
    ด�านประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล

ตามพัฒนาค�นธกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

7.1  มต                
    ด�านประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล

ตามพัฒนาค�นธกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

7.2  มต              
ด�านค�ณภาพัฒนาค           

 การให�บรการ

7.2  มต              
ด�านค�ณภาพัฒนาค           

 การให�บรการ

7.4 มต                        
ด�านการพัฒนาค�ฒนา              

องค�กร

7.4 มต                        
ด�านการพัฒนาค�ฒนา              

องค�กร

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการบรรล�ความส2าเร3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของ
ย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ� และ
แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านการบ7รณาการก�บหน-วย
งานท.0เก.0ยวข�องก�นในการให�
บรการ หร/อการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน (*)

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการบรรล�ความส2าเร3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของ
ย�ทธศาสตร�และกลย�ทธ� และ
แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�ด� านการบ7รณาการก�บ
หน-วยงานท.0เก.0ยวข�องก�นในการ
ให�บรการ หร/อการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านประสทธภาพัฒนาคของการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานของกระบวนการท.0
สร�างค�ณค-า

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานของกระบวนการ
สน�บสน�น

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านระบบบรหารงานบ�คคล
• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านการเร.ยนร7�และพัฒนาค�ฒนาของ

บ�คลากร
• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านความผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสาส�ก ความพัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การและไม-

พัฒนาค;งพัฒนาคอใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การของบ�คลากร
• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านการสร�างนว�ตกรรมและการน2า

เทคโนโลย.ท.0เหมาะสมมาใช�
• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการเปCดเผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสยรายงานผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการใช�งบ

ประมาณรายร�บ-รายจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ-ายประจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าป� 
รายการเก.0ยวก�บการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������/9อจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�างโดยให�
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ
สอบได�

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตตามข�อบ�งค�บและ
กฎีการจัดการเชิงคุณหมาย

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านการด2าเนนงานอย-างม.จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรยธรรม 
การสร�างความเช/0อม�0นแก-ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บบรการและ
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยในการบรหารงาน

• ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลด�านการเป>นองค�กรท.0ด. 
(Organizational Citizenship) ในการ
สน�บสน�น ช�มชนท.0ส2าค�ญ์ จินดาประ



เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ในการวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนและก2าหนดต�วช.9ว�ดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�อง
วเคราะห�แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนท.0กลย�ทธ�ขององค�กรให�รอบคอบ 
โดยต�องพัฒนาคจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การารณาเปYาประสงค�เชงกลย�ทธ�ในมต

ต-างๆ ประกอบด�วย
 มตด�านประสทธผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลตามย�ทธศาสตร�
 มตด�านค�ณภาพัฒนาคการให�บรการ
 มตด�านประสทธภาพัฒนาคของการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน
 มตด�านการพัฒนาค�ฒนาองค�กร

โดยการวเคราะห�แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนท.0กลย�ทธ�น.9จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะช-วยให�
สามารถได�ข�อม7ลส2าค�ญ์ จินดาประเพัฒนาค/0อน2าไปใช�ในการ
วางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตการอย-างละเอ.ยดได�ต-อไป



การวเคราะห�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ย (Stakeholders Analysis)การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

กล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�เส.ยท.0
ไม-ได�ม.อทธพัฒนาคลต-อองค�กร

กล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�เส.ยท.0ม.อทธพัฒนาคล
ต-อองค�กรพัฒนาคอสมควร

กล�-มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�เส.ยท.0ม.อทธพัฒนาคลต-อ
องค�กรมากและอาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะม.ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลต-อ
การต�ดสนใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การขององค�กร

Curtis Kastner 
ได�พัฒนาค�ฒนาในการ

ว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน
ขององค�การโดยให�
ความส2าค�ญ์ จินดาประก�บมต
ด�านความหลาก

หลายของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วนได�ส-วนเส.ยขององค�การ 
(Stakeholders) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งการว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน

โดยใช� Stakeholder Approach น.9จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะม�-งเน�น
การส-งมอบผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานให�ส�มพัฒนาค�นธ�ก�บ
ความคาดหว�งหร/อความต�องการของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ม.ส-วน

ได�เส.ยท�กกล�-มอย-างสมด�ล



การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7� (Knowledge Management)การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ในป� ค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได�ต.พัฒนาคมพัฒนาค�หน�งส/อ
ช/0อว-า “The Knowledge-Creating Company : How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation” ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งท�9งสองคนได�น2าเสนอร7ปแบบของ
การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความร7�ท.0เร.ยกว-า SECI Model อ�นโด-งด�ง

โดยม.เน/9อหาหล�กๆอย7-ท.0การหม�นเว.ยนระหว-าง Tacit Knowledge ก�บ 
Explicit Knowledge ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งอาศ�ยกระบวนการท�9งส.0 ค/อ Socialization, 
Externalization, Combination และ Internalization



การพัฒนาค�ฒนาสมรรถนะของบ�คลากร (Competency Development)การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

ช-วงต�นทศวรรษท.0 1970 ศาสตรจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การารย� David C. McClelland แห-ง
มหาวทยาล�ยฮาร�วาร�ด ได�ท2าการสอบถามเจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�าหน�าท.0ท.0ท2างานได�ด.
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�และท2างานไม-ได�ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ในเร/0องความส2าเร3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การและ
ความล�มเหลว และจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากการศ;กษาพัฒนาคบว-า
“ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ท2างานเก-งไม-ใช-คนท.0เร.ยนเก-ง แต-ต�องเป>นคนท.0สามารถ
ประย�กต�ใช�หล�กการหร/อองค�ความร7�ท.0ตนม.อย7-เพัฒนาค/0อประโยชน�ใน
งานท.0ท2า จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ;งเร.ยกว-าคนน�9นม. Competency ท.0เหมาะสมก�บงาน
น�9นๆ  ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0ง สมรรถนะ 
เป>นค�ณล�กษณะเชง
พัฒนาคฤตกรรมของบ�คลากร
ท.0เป>นผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลมาจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การากความร7� 
ท�กษะ ความสามารถ 
ความช2านาญ์ จินดาประ ตลอดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การน
ค�ณล�กษณะอ/0นๆ 
ท.0ช-วยท2าให�บ�คคลน�9นสามารถ
สร�างผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลงานได�ตรงก�บความ
ปรารถนาของตนเองได�อย-างม.ประสทธภาพัฒนาค



การสร�างบรรยากาศในองค�กรให�ม.ความส�ขในการท2างานการพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1998) ได�ถ7กน2ามา
ใช�อย-างกว�างขวางในการว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงานขององค�กร

ธ�รกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ โดยม.แนวคดการว�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลท�9ง 4 มตของการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตงาน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0ง
ม��งเน�นให�เกดสมด�ลก�นในท�กๆด�าน



การบรหารความเส.0ยง (Risk Management)การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ

การบรหารความเส.0ยงม.องค�ประกอบท.0ส2าค�ญ์ จินดาประๆอย7- 8 องค�
ประกอบ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องด2าเนนการในท�กหน-วยงานภายในองค�กร 
และในการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการองค�ประกอบเหล-าน.9จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.กลย�ทธ�ท.0
เหมาะสม ม.การด2าเนนการอย-างต-อเน/0อง ม.การตดตามตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ
สอบอย-างใกล�ชดและครอบคล�ม ท�9งน.9 8 องค�ประกอบค/อ
1. วเคราะห�สภาพัฒนาคแวดล�อมขององค�กร
2. ก2าหนดว�ตถ�ประสงค�ของการจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการความเส.0ยง
3. ระบ�เหต�การณ�เส.0ยง
4. ประเมนความเส.0ยงและผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลกระทบ
5. วางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสนร�บม/อก�บความเส.0ยง
6. ก2าหนดกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การกรรมควบค�ม
7. การพัฒนาค�ฒนาระบบสารสนเทศและการส/0อสาร
8. การเฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�ณ์ต่างๆ�瑲樮��慨瑲��E�Yาตดตามความเส.0ยง



“พัฒนาค.0ว-าป�น.9ส-งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลงานชง
รางว�ลเลยด.กว-านะ”
“พัฒนาค.0ว-าป�น.9ส-งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลงานชง
รางว�ลเลยด.กว-านะ”

“ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสมว-าเราน-าจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าเป>น
ต�วอย-างนะคร�บ”

“ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสมว-าเราน-าจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าเป>น
ต�วอย-างนะคร�บ”

“ช�9นว-าพัฒนาควกเราพัฒนาคร�อมท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะ
ท2าและน-าท2าก-อนคนอ/0น

นะ”

“ช�9นว-าพัฒนาควกเราพัฒนาคร�อมท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะ
ท2าและน-าท2าก-อนคนอ/0น

นะ”

“จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรงๆแล�วแบบท.0พัฒนาควกเราท2า
อย7-ก3เป>น PMQA อย7-แล�วน.0”
“จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรงๆแล�วแบบท.0พัฒนาควกเราท2า
อย7-ก3เป>น PMQA อย7-แล�วน.0”

Tips & Tricks ในการข�บเคล/0อน

ส2าหร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะท2าหน�าท.0ข�บเคล/0อนองค�กรไปส7-การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาค
การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการน�9นจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าเป>นต�องอาศ�ยกลวธ.ท.0เหมาะสมก�บแต-ละ
องค�กร ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�����뀠ᛟ�����������������������������������������;0งม. Tips & Tricks ด�งต-อไปน.9
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องท2าให�เกดความเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การถ;งความจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าเป>น ความหมาย ข�9น

ตอนการด2าเนนการของค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องท2าให�เกดการยอมร�บก-อนว-าสามารถประย�กต�ใช�หล�ก

การของ PMQA ในการท2างานประจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2าได�
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องท2าให�เกดความร7�ส;กว-าอยากเอาแนวคดเก.0ยวก�บ PMQA 

ไปใช�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรง
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องท2าให�เกดความร7�ส;กว-าม.ความพัฒนาคร�อมในการน2าเอา

แนวคดของ PMQA มาด2าเนนการในงานประจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ2า
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องม.การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดสรรทร�พัฒนาคยากรท.0เหมาะสมก�บการท2างาน โดย

เฉพัฒนาคาะอย-างย0งบ�คลากรและเวลา
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องท2าให�เกดความคดท.0จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะน2าเสนอผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลการประย�กต�ใช�

แนวคดของ PMQA ให�เป>นต�วอย-างก�บท.0อ/0น
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะต�องท2าให�เกดความร7�ส;กว-าท2าแล�วน-าจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การะได�เกนกว-าท.0เค�าต�9ง

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ก�นไว�ด�วย

“พัฒนาคอเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การแล�วไม-เห3น
ยากเลยเนอะ”

“พัฒนาคอเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การแล�วไม-เห3น
ยากเลยเนอะ”

“PMQA เป>นแนวคดนะ
ม�นไม-ใช-โครงการ”

“PMQA เป>นแนวคดนะ
ม�นไม-ใช-โครงการ”

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



เคร/0องม/อท.0ใช�ในการช�บเคล/0อนองค�กร

เคร/0องม/อท.0ใช�ในการวเคราะห�และวางแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสน
 การวเคราะห�ความเร-งด-วน-ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสลกระทบ (Impact & Urgency 
    Matrix)
 การประเมนความพัฒนาคร�อม (Readiness Assessment)

เคร/0องม/อในการสร�างความพัฒนาคร�อมส-วนบ�คคลและท.มงาน
 การส/0อสารภายใน
 การสร�างภาพัฒนาคล�กษณ�อ�นพัฒนาค;งประสงค�ส-วนบ�คคล
 การพัฒนาค�ฒนาสมรรถนะส-วนบ�คคล

เคร/0องม/อท.0ใช�ในการตดตามประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสล 
 ต�วช.9ว�ดการด2าเนนงาน (Performance Indicators)
 การตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบความพัฒนาคร�อมด�านทร�พัฒนาคยากร
 การตรวจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การสอบอารมณ�ร-วมในการด2าเนนงาน (Mood Meter)

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ



ป�จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ยแห-งความส2าเร3จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การในการช�บเคล/0อนองค�กร

 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�บรหารต�องเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การอย-างด.ถ;งการน2า หล�กเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ�ค�ณภาพัฒนาค
การบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการ (PMQA) มาใช�ในองค�กร

 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�บรหารต�องเข�ามาม.ส-วนร-วมอย-างจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การรงจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�งและต-อเน/0อง
 มอบหมายให�ม.ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เสดชอบอย-างเต3มเวลา
 ม.การพัฒนาค�ฒนาให�ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО����โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการทำงานซึ่งการประเมินตนเองจะต้องคิดอยู่เส7�ด2าเนนกจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การกรรม/โครงการ เข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ

แนวคดและม.ท�กษะ
 ก2าหนดจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดม�-งหมายให�ช�ดเจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การนเพัฒนาค/0อให�ม.ความก�าวหน�า

อย-างต-อเน/0อง
 ส/0อสารท2าความเข�าใจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การก�บคนในองค�กรให�เห3นความ

ส2าค�ญ์ จินดาประ
 จัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดให�ม.ช-องทางการถ-ายโอนความร7�ท.0หลากหลาย
 ประย�กต�ใช�เทคโนโลย.ท.0เหมาะสมก�บสภาพัฒนาคขององค�กร
 กระต��นให�ม.การจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดต�9งช�มชนแห-งการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�爙夐୵ᢝ夐୵��ꄔ爙ꃼ爙ň�ᅐО���บ�ตท�0วท�9งองค�กร

การพัฒนาค�ฒนาค�ณภาพัฒนาคการบรหารจัดการภาครัฐ�ꅢ䄥`�����#�การ�ดการภาคร�ฐ
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