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PMQA เป็นอักษรย่อของ Public Sector Management Quality Award หมายถึง
"รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ“ ประเทศไทยเริ่มน าเทคนิค และกระบวนการ
ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้กับภาคเอกชนครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้ให้สอดคล้อง
กับระบบราชการไทย และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อยกระดับคุณภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐ



PMQA คืออะไร?

- เป็นกรอบการประเมินองค์การด้วยตนเองเสมือน "เครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กร“
เพื่อรู้สถานะตนเอง เห็นจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน และมองหาโอกาสในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีศักยภาพ

- องค์กรมีพลวัต (Dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องตรวจสอบตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์



หน่วยงานภาครัฐจัดท า PMQA เพื่ออะไร?

1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ และการบริการภาครัฐมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

2. เป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ



PMQA ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

โครงสร้าง PMQA ประกอบด้วย

- ลักษณะส าคัญขององค์กร
- รายหมวด จ านวน 7 หมวด

ภายใต้ฐานคิด ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ



ค่านิยมหลัก (Core Value) 11 ประการ

ของ PMQA

ค่านิยมหลัก 11 ประการ เป็นรากฐาน เสมือนเสาของบ้าน เพื่อก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นมา ประกอบด้วย

1. การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ความเป็นเลิศขององค์กรท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ

5. การมุ่งเน้นอนาคต คิดเป้าหมายที่ไกล

6. ความคล่องตัว

7. การเรียนรู้ขององค์การ และแต่ละบุคคลใฝ่รู้หาแนวทางแก้ไขอยู่เสมอ

8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม

9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

10. มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี

11. มองอย่างเป็นระบบ



ลักษณะส าคัญองค์การ

เป็นการประเมินภาพรวมขององค์กรเพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของส่วน
ราชการ ได้แก่ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมาย
กลุ่มผู้รับบริการ การสื่อสารองค์กร ผลการด าเนินงาน ตลอดจนระบบก ากับดูแลตรวจสอบ
ในภาพรวม



หมวด 1 การน าองค์การ

มี 2 ประเด็นที่ส าคัญ คือ

- การน าองค์การของผู้บริหาร ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และสื่อสารให้
บุคลากรทราบ พร้อมพัฒนาบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- การก ากับดูแลองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกกฎหมาย โปร่งใส มีจริยธรรม
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ตัวอย่าง การน าองค์การ ได้แก่ วิธีการบริหารงานของอธิบดี รองอธิบดี และผู้อ านวยการ ส านัก / กอง

อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น



หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

มี 2 ประเด็นที่ส ำคัญ คือ

- กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม มีควำมท้ำทำย และส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรม

- กำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ มีแผนปฏิบัติกำรและมีกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ มีควำม
ยืดหยุ่น สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถำนกำรณ์

ตัวอย่ำง แผนเชิงยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนปฏิบัติรำชกำร เป็นต้น



หมวด 3  ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มี 2 ประเด็นที่ส ำคัญ คือ

- กำรให้ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีค้นหำควำมต้องกำร
ของกลุ่มเป้ำหมำย มำวิเครำะห์เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรที่สอบสนองควำมต้องกำร
ของแต่ละกลุ่ม

- กำรสร้ำงควำมผูกพัน ควำมไว้วำงใจ กำรรับฟังควำมคิดเห็นควำมพึงพอใจ ควำมไม่
พึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือน ำกลับมำปรับปรุงบริกำรให้ดีขึ้นตำมควำมคำดหวัง

ตัวอย่ำง ผู้รับบริกำร เช่น กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับบริกำรของหน่วยงำนทั้งท่ีเป็นกลุ่มคนเปรำะบำง คนไร้ที่พึ่ง
คนขอทำน เป็นต้น, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรเครือข่ำย, องค์กรส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน เป็นต้น



หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้

มี 2 ประเด็นที่ส ำคัญ คือ

- กำรวัด / วิเครำะห์ / ปรับปรุง ผลกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร

- กำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ (IT และ KM)

ตัวอย่ำง กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ได้แก่ กำรจัดท ำตัวชี้วัดประเมินส่วนรำชกำร, กำรจัดกำรควำมรู้
(KM), กำรรวบรวมข้อมูลผู้รับบริกำรเพื่อจัดเก็บเป็นสถิติในกำรพัฒนำบริกำร



หมวด 5 มุ่งเน้นบุคลากร

มี 2 ประเด็นที่ส ำคัญ คือ
- สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร วิธีกำรสรรหำบุคลำกรรุ่นใหม่ที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท ำงำน

- ควำมผูกพันของบุคลำกร ได้แก่กำรประเมินควำมผูกพัน กำรสร้ำงแรงจูงใจ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้พัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ ำเสมอ วัฒนธรรม
กำรท ำงำนที่เปิดกว้ำง ท ำงำนเป็นทีม ฟังควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย

ตัวอย่ำง ด้ำนบุคลำกร ได้แก่ กำรส่งเสริมให้ได้รับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ, ส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำ
ตำมสำยอำชีพกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจ



หมวด 6 การด าเนินการ

มี 2 ประเด็นที่ส ำคัญ คือ

- กระบวนกำรท ำงำน ได้แก่ กำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำรท ำงำน
กำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำย กำรเตรียมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรม

- ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรลดต้นทุน กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมถูกต้อง / 
ปลอดภัยของข้อมูล

ตัวอย่ำง กำรด ำเนินกำร ได้แก่ กำรใช้กระบวนงำนที่มีกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อลดค่ำใช้จ่ำย
ลดระยะเวลำ และเพิ่มควำมถูกต้อง เช่น กระบวนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเงินสงเครำะห์ผู้ยำกไร้
ผ่ำนระบบออนไลน์ เป็นต้น



หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

คือ ผลของกำรด ำเนินงำนตำมหมวดต่ำง ๆ แบ่งเป็น 6 ด้ำนได้แก่

1. กำรบรรลุพันธกิจเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ (จำกหมวดที่ 1, 2 และ 6)
2. กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (จำกหมวดที่ 3)
3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (จำกหมวดที่ 5)
4. กำรบริหำร ก ำกับดูแลหน่วยงำน (จำกหมวดที่ 1)
5. กำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณ กำรเงิน (จำกหมวดที่ 2)
6. ประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน และกำรจัดกำรเครือข่ำย (จำกหมวดที่ 4 และ 6)



ปัจจุบันมีเกณฑ์ PMQA 4.0 แล้ว !!

เป็นกำรน ำเกณฑ์จำก PMQA รำยหมวด มำปรับใช้เพื่อกำรประเมินเป็นระบบรำชกำร 4.0 
เพื่อก้ำวสู่ระบบรำชกำร 4.0 โดยเน้นกำรขับเคลื่อนสู่ภำครัฐที่ เปิดกว้ำงเชื่อมโยงยึด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ซึ่งมีปัจจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 3 เรื่อง
คือ 1. สำนพลังระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชน 2. กำรสร้ ำงนวัตกรรม
และ 3. กำรปรับเข้ำสู่ควำมเป็นดิจิทัล

ศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเร ื่อง PMQA 4.0

และองค์ความร็ูท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีเว็บไซต์
we love pmqa กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



ขอขอบคุณข้อมูลจำก

อ้ำงอิงเอกสำร
- เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)
- กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)
- เอกสำรประกอบกำรบรรยำยโครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ รุ่นที่ 1/65
พ.ศ. 2565 เรื่อง "แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร"

อ้ำงอิงเว็บไซต์
- https://www.opdc.go.th/content/NTg3OA
- http://www.pmqaporsor.dsdw.go.th/template/?module=home&page=index&menu=home


