องค์ประกอบของการบริ หารจัดการคุณภาพภาครัฐ
ปัจจุบนั PMQA มีองค์ประกอบเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ
ส่ วนที่ 1 ลักษณะสำคัญขององค์ กร
เป็ นการอธิ บายถึงภาพรวมของส่ วนราชการ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน (ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กี่ยวข้อง
(ประชาชน ส่ วนราชการ หน่วยงานภายนอก) สิ่ งสาคัญที่มีผลต่อการทางานของส่ วนราชการ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ ที่กาลังเผชิญอยู่ รวมทั้งระบบการปรับปรุ งผลการดาเนิ นงานของส่ วนราชการ (มีดว้ ยกัน 15
คาถาม)
ส่ วนที่ 2 เกณฑ์ คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครั ฐ เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการที่ดีของ
ส่ วนราชการที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็ น ประกอบด้วย 7 หมวด ( 90 คาถาม) ได้แก่หมวด 1) การ
นาองค์กร 2) การวางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4)
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6)การจัดการกระบวนการ 7)
ผลลัพธ์การดาเนินการ
ทั้งนี้ขอบเขตของการประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ(PMQA)
มี
ความสัมพันธ์กนั ตามรู ปภาพที่ 4
รู ปภาพที่ 4 ขอบเขตของการประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ที่มา: ก.พ.ร. เอกสารการบรรยายการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อการพัฒนาระบบราชการ. โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 หน้า 4

2.1.1 แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรคุณภำพภำครัฐ มีองค์ประกอบสาคัญอยู่ 2 ส่ วนคือ ค่านิยมในการ
ดาเนินงาน กับแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้

ก. ค่ ำนิยม (core value) กำรดำเนินงำนหมายถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็ น
ลักษณะเฉพาะของส่ วนราชการนั้นๆ และส่ งผลต่อพฤติกรรม เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของ
ข้าราชการ ที่จะสนับสนุนให้การบริ หารจัดการคุณภาพมีประสิ ทธิ ภาพ มีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ก.พ.ร. กาหนด
ค่านิยมหลักที่ส่วนราชการต้องมี 11 ข้อ ดังนี้ (ก.พ.ร.,2558, หน้า. 21 – 31)
1. กำรนำองค์ กรอย่ำงมีวสิ ั ยทัศน์ โดยผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการต้องให้ความสาคัญกับ 1)
การกาหนดทิศทาง ค่านิยมที่มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม 2) การจัดทายุทธศาสตร์ ระบบงาน และวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลการดาเนินการที่เป็ นเลิศ กระตุน้ ให้มีนวัตกรรม สร้างความรู้และความสามารถ และ
ทาให้มนั่ ใจว่าส่ วนราชการมีความยัง่ ยืน 3) การกาหนดระบบการติดตามและทบทวนผลการดาเนินการ เพื่อ
นาผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุ ง 4) ส่ งเสริ มให้มีการกากับดูแลที่ดี และการเสริ มสร้างจริ ยธรรมภายใน
5) การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุน้ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วม 6) สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของ
ข้าราชการ
2. ควำมเป็ นเลิศทีม่ ่ ุงเน้ นผู้รับบริกำรส่ วนราชการต้องมุ่งเน้นประชาชน ซึ่ งเป็ นทั้งผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยนัน่ เอง การให้ความสาคัญกับผูร้ ับบริ การทั้งในปั จจุบนั และอนาคตการสร้างความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริ การ และการมุ่งความเป็ นเลิศ
3. กำรเรี ยนรู้ ขององค์ กรและของระดับบุคลำกร ส่ วนราชการต้องทาให้ 1) การเรี ยนรู้ เป็ น
ปกติวสิ ัยของงานประจาวัน 2) มีการปฏิบตั ิในทุกระดับ 3) นาไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ 4) มุ่งเน้นการ
สร้างและแบ่งปั นความรู ้ทวั่ ทั้งองค์กร 5) เกิดขึ้นจากโอกาสที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ
4. กำรให้ ควำมสำคัญกับบุคลำกรและเครือข่ ำย โดยทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีการ
พัฒนาและมีความสุ ขทั้งชีวติ ที่ทางานและชีวติ ครอบครัว ขณะเดียวกันต้องสร้างความร่ วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าประสงค์โดยรวม
5. ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวส่ วนราชการต้องส่ งเสริ มให้ส่วนราชการมีความสามารถใน
การปรับตัวเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในภาวะปัจจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยต้องมีการ
ตอบสนองที่รวดเร็ วยิง่ ขึ้น มีความยืดหยุน่ และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผูร้ ับบริ การเฉพาะราย ใช้
เวลาสั้นลงในการส่ งมอบผลผลิตและบริ การใหม่หรื อที่ปรับปรุ งใหม่
6. กำรมุ่งเน้ นอนำคตในสภำพแวดล้ อมปัจจุบัน ส่ วนราชการต้องมีความเข้าใจปั จจัยต่าง ๆ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการบรรลุพนั ธกิจและวิสัยทัศน์ของส่ วนราชการ เพื่อให้
ประสบความสาเร็ จ ต้องมีแนวคิดในการมุ่งเน้นอนาคตอย่างจริ งจัง และมีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างพันธะระยะ
ยาวกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ

7. กำรสนับสนุนให้ เกิดนวัตกรรม ส่ วนราชการต้องสนับสนุนต่อการปรับปรุ งบริ การ
กระบวนการ และการปฏิบตั ิการของส่ วนราชการ รวมทั้งการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย
8. กำรจัดกำรโดยใช้ ข้อมูลจริ ง ส่ วนราชการต้องสนับสนุ น การวัดและการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน โดยใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศหลายประเภท ที่ครอบคลุมถึงผลการดาเนินการด้านผูร้ ับบริ การและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผลผลิตและการบริ การ
9. ควำมรับผิดชอบต่ อสั งคม ส่ วนราชการต้องให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรม
ความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะและการพิจารณาถึงความผาสุ กของสังคมและประโยชน์สุขของสังคม
10. กำรมุ่งเน้ นทีผ่ ลลัพธ์ และกำรสร้ ำงคุณค่ ำส่ วนราชการ จาเป็ นต้องมุง่ เน้นผลลัพธ์ที่สาคัญ
ผลลัพธ์ดงั กล่าวควรใช้เพื่อสร้างคุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ
ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ บุคลากร ผูก้ าหนดนโยบาย ผูส้ ่ งมอบ สาธารณะ และชุมชน
11. มุมมองในเชิ งระบบ การดาเนินงานต้องมีการบูรณาการกระบวนการที่สาคัญ เพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์ รวมทั้งนาค่านิยมหลักเป็ นกรอบในการพัฒนาระบบและการบูรณาการกลไกของระบบเข้า
ด้วยกัน
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