
เกี่ยวกับ PMQA  
รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการท างาน  ยกระดับการบริหารจัดการ และมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้างต้น  โดยน าแนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ  ภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ เช่น  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การ
ลดขั้นตอนการท างาน การประเมินความพึงพอใจ  ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ
เสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เป็นต้น 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน  สามารถยกระดับมาตรฐานการท างานรองรับการพัฒนาระบบราชการ  เป็น
กรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเน่ือง  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้น าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็น เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ  เริ่มด าเนินการตามระบบค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยประยุกต์ใช้จากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ  เก่ียวกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ  ประเทศ ผ่านระบบการประเมินให้รางวัลคุณภาพ 

 

PMQAคืออะไร                     
PMQA เป็นค าย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทยว่า รางวัลคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงประเทศไทยโดย ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ประยุกต์น ามาจาก MBNQA (รางวัล
คุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และก าหนดเป็น  “เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PMQA คือการน าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ  ซ่ึงได้ยอมรับเป็น
มาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของ หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วย
ตนเองเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรด าเนินการ  เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เม่ือตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่
ในระบบที่น่าพอใจเม่ือเทียบกับเกณฑ์  องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ือง  เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล  

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

 เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยสู่ระดับ
มาตรฐานสากล  

 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภายใน  

ประโยชน์ต่อส่วนราชการ                      
ส่วนราชการที่น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซ่ึงเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไป

เปรียบเทียบกับระบบการบริหาร จัดการของส่วนราชการ จะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยต้น
เอง (Self-Assessment) ซ่ึงจะท าให้การบริหารของส่วนราชการน้ันๆ  ได้รับทราบว่าส่วนราชการของตนยังมีความบกพร่องใน
เรื่องใด จึงสามารถก าหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ  ปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น
ต่อไป                      

ส่วนราชการสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเครื่องมือใน  การด าเนินการของส่วน
ราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการ  เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการ  ให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงนับเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย 
ส่วนราชการที่มี การบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี  ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน



เสีย นอกจากน้ี ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการอ่ืนๆ  โดยการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่
น าไปสู่ความส าเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วน  ราชการเพื่อเป็นแบบอย่างแก่
ส่วนราชการอ่ืนๆ  น าไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลส าเร็จเช่นดียวกัน   

 

องค์ประกอบของ PMQA                     
 สาระ ส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบ่ งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยจะขยายความผ่าน

ค าถามที่ก าหนดไว้ให้ส่วนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ  
                    ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน (ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้อง (ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภายนอก) สิ่งส าคัญที่มีผลต่อการท างานของส่วนราชการ  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ก าลังเผชิญอยู่  รวมทั้งระบบการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานของส่วนราชการ  (15 ค าถาม) 
                    ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของ  
ส่วน ราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น  เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ (ที่ค่อนข้าง
เข้าใจยาก) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการด าเนินการของส่วนราชการในประเ ด็นต่าง ๆ ตามหมวดของเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ  น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ประกอบด้วย 7 หมวด (90 ค าถาม) ได้แก่ 
                    หมวด 1 การน าองค์กร (วางวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการท างาน)  
                    หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (วางยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอด
เป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่หน่วยงาน /บุคคล (การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ)) 
                    หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (การรับฟังความเห็นหรือมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน การปรับระบบให้บริการประชาชน การส ารวจความพึงพอใจ ) 
                    หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู้ ) 
                    หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ HRD การปรับ
กระบวนทัศน์ ค่านิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างคุณค่า ) 
                    หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (การลดขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน ) 
                    หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน 4 ด้าน) 

  

ความเชื่อมโยงของ PMQA กับเครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมา  
                    การบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานของภาครัฐ หรือส่วนราชการที่ผ่านมาหลายเรื่องที่เราเรียกกันว่า  เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการ และการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (โดยเฉพาะในมิติ
ด้านการพัฒนาองค์กร ) ซ่ึงจะท าให้ส่วนราชการและข้าราชการมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแ ปลงของระบบ ราชการที่ผ่านได้
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะเห็นว่า  PMQA จะเป็นเบื้องหลังหรือพื้นฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
จัดการที่รัฐบาลก าหนดให้ส่วนราชการได้ปฏิบัติในหลายปีที่ผ่านมา ดังน้ี  

 หมวด 1 การน าองค์กร การด าเนินการที่ผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ ไ ด้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยม  เป้าประสงค์ 
เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (SWOT Analysis) 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ นับตั้งแต่ปี 2548 รัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงส่วน
ราชการต่าง ๆ  จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้ง
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  นอกจากน้ีได้น าเทคนิคการบริหารความเสี่ยงเข้า
มาใช้ควบคู่กับการบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ 

 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปัจจุบันการด าเนินการในหมวด 3 เป็นหมวด
ที่ส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ความส าคัญเพิ่มขึ้น มีช่องทางส าหรับรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการหลายช่องทาง  และ
หน่วยงานราชการ เน้นการท างานเชิงรุก  เพื่อน าบริการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ทั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน  



ศูนย์บริการร่วม การจัดหน่ว ยบริการเคลื่อนที่ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  นอกจากน้ียังมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมาก าหนดเป็นตัวชี้วัด  หน่ึงในมิติ 2 คุณภาพการให้บริการ ในค ารับรองการปฏิบัติราชการอีกด้วย  

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  การด าเนินการในหมวด 4 เป็นสิ่งที่ส่วนราชการได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2547 ทั้งการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้  และเป็นส่วนที่เป็น
พื้นฐานส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิง  ยุทธศาสตร์ได้ 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ทุกส่วนราชการจะมีแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง  ของการจัดท า
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2548 และ 2549 และการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยม (I AM READY) 

 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดน้ีส่วนราชการการด าเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง เช่น  การลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้าน  ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ซ่ึงได้น าไปสู่
การปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นปีที่สามแล้ว  

 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นหมวดที่ส่วนราชการจะได้ตรวจสอบผลการด าเนินการว่าได้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือไม่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างไร  ประสิทธิภาพการบริหารงานผลที่เกิดขึ้น
ตามตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเช่นไร  และผลการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างไร ซ่ึงก็เป็นผลลัพธ์ตามมิติต่าง ๆ  ของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน  

 


