
การจัดการ
กระบวนการ
การจัดการ
กระบวนการ

การมุงเนน
ลูกคาและตลาด 

การมุงเนน
ลูกคาและตลาด 

 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

การนําองคการการนําองคการ
 ผลลัพธ
ขององคกร
 ผลลัพธ
ขององคกร

การวางแผน
เชิงกลยุทธ
การวางแผน
เชิงกลยุทธ

การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

โครงรางองคการ :

11

66

5522

33

44

77

PP

PMQA  
framework

PMQA  
framework

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กบัผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพนัธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

Vision 
Mission 
Strategic

 เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการ4ป 
(แผนบริหารราชการ

แผนดิน)

คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  (กพร.)

Blueprint for Change

Capacity Building
Redesign Process

การปรับกระบวนทัศน        
(I am Ready)
แผนแมบทดาน

ทรัพยากรบุคคล 3-5 ป 
(Competency

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

Knowledge 
Management e-government MIS

ระบบควบคุม
ภายใน

เกณฑเกณฑคณุภาคณุภาพพ
การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ภาครัภาครัฐฐ  
( PMQA )( PMQA )

พัฒนาองคกรคุณภาพ
ประสิทธิผลประสิทธิภาพ



6.การจัดการกระบวนการ
6.1.กระบวนการที่สรางคณุคา
6.2.กระบวนการสนับสนนุ

3. การใหความสําคัญกับผูรับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสยี
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี

5.การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1.ระบบบริหารงานบุคคล
5.2.การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ
5.3.การสรางความผาสกุและความพึงพอใจแก

บุคลากร

1.การนําองคกร
1.1. การนําองคกร
1.2. ความรับผิดชอบตอสังคม

7. ผลลัพธการดําเนินการ
7.1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
7.2 มิติดานคณุภาพการใหบริการ
7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ
7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร

2.การวางแผนเชิงยทุธศาสตร
และกลยุทธ

2.1.การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ
2.2.การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ

4. การวัด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู
4.1 การวัดและวิเคราะหผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู

DriverDriver SystemSystem ResultsResults

Cause Cause –– Effect   DiagramEffect   Diagram



ก. ลักษณะพื้นฐานของ
สวนราชการ

1. ลักษณะขององคกร

2. ความทาทายตอองคกร

ข. ความสมัพันธภายในและ 
ภายนอกองคกร

ก. สภาพการแขงขัน
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ค. ระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ

ลักษณะสําคญัขององคกร

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน

กรอบการวเิคราะหการบรหิารจดัการของกรมควบคุมโรค

โดยใชเกณฑการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA)



ก. ความรับผิดชอบตอสาธารณะ

ก. การกําหนดทิศทางของสวน
ราชการ

1.1 การนําองคกร

ค. การทบทวนผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ

ข. การกํากับดูแลตนเองที่ดี

1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ข. การดําเนินการอยางมีจริยธรรม
ค. การใหการสนับสนุนตอชุมชนที่
สําคัญ

วิธีการที่ผูบริหารของสวน
ราชการ (อธิบดี) ชี้นําและ
กําหนดวิสยัทัศนพันธกิจ        
คานิยม และการคาดหวัง          
ผลการดําเนินการของสวน
ราชการโดยใหความสาํคัญกับ
วิธีการที่ผูบริหารสื่อสารกับ
บุคลากร และการสราง   
บรรยากาศที่สงเสริมใหเกิดการ
ดําเนินการ ที่มีจริยธรรมและ
ผลการดําเนินการที่ดี

1. การนําองคกร

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



ข. การคาดการณผลการดําเนินการ

ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร
และกลยุทธ

2.1 การจัดทํายุทธศาสตรและกลยทุธ

2.2 การถายทอดกลยุทธเพื่อนําไป
ปฏิบัติ

ข. เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและ          
กลยุทธ

ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและ 
การถายทอดแผนเพื่อนําไป
ปฏิบัติ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ การวางแผน
ปฏิบัติการ การถายทอดเพื่อ  
นําแผนไปปฏิบัติ วิธีการที่           
สวนราชการปรับเปลี่ยนแผน
เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง
ไปและวิธีการวัดความสําเร็จ

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและ              
กลยุทธ

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



ก. ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมสีวนได
สวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและ ผูมีสวนได           
สวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมสีวนได
สวนเสีย

วิธีการที่สวนราชการใชการ
ทําความเขาใจกับความ
ตองการของผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมี  
จุดมุงเนนในการตอบสนอง
ใหตรงกับความคาดหวังและ
ความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การ
ทําใหเกิดความประทับใจและ
การสรางความภักดี

3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



ข. การจัดการความรู

ก. การวัดผลการดําเนินการ

4.1 การวัดและวิเคราะหผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู
ข. การวิเคราะหผลการดําเนินการ

ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและ
สารสนเทศ

เปนหมวดหลักของเกณฑ
ในดานสารสนเทศทีส่าํคัญ
ทั้งหมดที่เกีย่วของกับการ
วัด การวิเคราะหและการ
จัดการความรูของสวน
ราชการอยางมีประสิทธิผล
เพื่อผลักดันใหเกิดการ
ปรับปรุงและเพิ่ม
ความสามารถของสวน
ราชการ

4. การวัด การวิเคราะหและการจดัการ
ความรู

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



ก. การจัดระบบบริหารงานบุคคล
5.1 ระบบบริหารงานบุคคล

ค. การจางงานและความกาวหนาใน
การงาน

ข. ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

เนนวิธีปฏิบัติที่สําคัญดาน
ทรัพยากรบุคคล  ซึง่มุงที่จะ
สรางและรักษาใหสวน
ราชการมีผลการดําเนินการที่ดี
อยูเสมอและมุงเนนที่จะ
พัฒนาบุคลากรและสวน
ราชการใหสามารถปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลง ในหมวดนี้
จึงครอบคลุมขอกําหนดดาน
การพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในลักษณะที่
บูรณาการ เชน ความ
สอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันกับเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตรและกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการของสวน
ราชการ

5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ผลงานวิชาการ
ที่มา

สนับสนุน

โอกาสใน
การ

พัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



5.3 ความผาสกุและความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ก. สภาพแวดลอมในการทํางาน

ข. การสรางแรงจูงใจและการ
พัฒนาความกาวหนาในงาน

5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการ
สรางแรงจูงใจ
ก. การพัฒนาบุคลากร

ข. การใหการสนับสนุนและ
สรางความพึงพอใจแก
บุคลากร

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



ก. กระบวนการที่สรางคุณคา
6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา

ก. กระบวนการสนับสนุน
6.2 กระบวนการสนับสนุน

เปนหมวดหลักของเกณฑในดาน
กระบวนการที่สําคัญทั้งหมดในนี้
เปนที่รวมของขอกําหนดตาง ๆ 
เพื่อใหการจัดการกระบวนการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เชน การออกแบบที่มีประสิทธิผล 
การมุงเนนที่การปองกนั ความ
เชื่อมโยงกบัผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียและผูสงมอบ  
โดยมุงเนนการสรางคุณคาแก     
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ  
รวมทั้งผลการดําเนินการดานการ
ปฏิบัติการและการเงินรวมถึง
รอบเวลา ตลอดจนการ
ประเมินผลการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและการเรียนรูของสวน
ราชการ

6. การจัดการกระบวนการ

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน



7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
7.1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร

7.3 มิติดานประสิทธภิาพของการ
ปฏิบัติราชการ

เปนการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการและแนวโนมของ
สวนราชการในมิติตาง ๆ 
ไดแก มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ มิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการและมิติดานการ
พัฒนาองคกร นอกจากนี้ยัง
ตรวจประเมินผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ
โดยเปรียบเทียบกับสวน
ราชการหรืองคกรอื่นที่มี
ภารกิจคลายคลึงกัน

7. ผลลัพธการดําเนินงาน

ผลงาน
วิชาการ

ที่มาสนับสนนุ

โอกาสใน
การพัฒนา

จุด
ดอย

สถานภาพปจจุบันคําอธิบายกรอบการวิเคราะห /
ประเดน็มุงเนน


