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ค าน า 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (PMQA) ”                  
มีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA)  เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล  (High Performance)  และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ               
ในการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  นอกจากนี้  เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่
ในการใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนงาน 

ผู้จัดท าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถยกระดับมาตรฐาน                 
การท างาน เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 
กระบวนงาน การพฒันาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (PMQA) 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอรับการบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  (PMQA)  และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานของกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  

 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม  (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่          
การเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบเกณฑ์การด าเนินงาน PMQA  การถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดท าแผน                     
การด าเนินงาน สื่อสารแผน ด าเนินงานตามแผน ทบทวนและปรับปรุงแผน  สรุปผลการด าเนินงาน รวมทั้ง             
การประเมินองค์กร เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ทั้งนี้ ในการประเมินองค์การเพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการท างาน และพัฒนาองค์การให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
จัดท าขึ้น ซ่ึงองค์ประกอบของเกณฑ์ มีดังนี้ 

 ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 หมวด 1 การน าองค์การ 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
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3. ค าจ ากัดความ 

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  
เป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและ
ขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและ               
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

- ลักษณะส าคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน
และความท้าทายส าคัญท่ีส่วนราชการเผชิญอยู่ 

-  หมวด 1 การน าองค์การ  เป็นการมุ่งเน้นวิธีการที่ผู้บริหารชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
ผลการด าเนินการที่คาดหวังขององค์การ และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์การมีผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการสื่อสาร สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและ                    
ผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

- หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เป็นการมุ่งเน้นความยั่งยืนของส่วนราชการในระยะยาวและ
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันเป็นประเด็นท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญที่ต้องบูรณาการเข้ากับการวางแผน
ภาพรวมการด าเนินการของส่วนราชการ การตัดสินใจเรื่องสมรรถนะหลักและระบบงานของส่วนราชการเป็น
เรื่องท่ีต้องบูรณาการ เพ่ือให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของส่วนราชการ 

- หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการก าหนดวิธีการที่ใช้            
รับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                
ในการปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้าน
สารสนเทศที่ส าคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้ง             
การจัดการความรู้ของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุง การสร้างนวัตกรรม และ
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 

- หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  เป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล 
การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งการสร้างความผูกพัน และ                
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ เ พ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาส ตร์                       
ของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

- หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ  เป็นการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การออกแบบ และการส่งมอบ
ผลผลิตและการบริการ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือบรรลุความส าเร็จ และเพ่ือความยั่งยืนของ             
ส่วนราชการ 

- หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรใน           
การประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของส่วนราชการ 

- Approach  คือ มีกระบวนการหรือระบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และท าอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับ
กิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน 

- Deployment  คือ กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ/
กิจกรรมในกิจกรรมด้านนี้ 
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- Learning  คือ มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรมด้านนี้ และมี           

การปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้น 
- Integration  คือ  กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนี้สอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับ

ส าคัญขององค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
- Early Results  คือ  ระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการสัมฤทฺธิ์ผล 
- ระบบการน าองค์การ  หมายถึง วิธีการบริหารที่ผู้บริหารของส่วนราชการน ามาใช้ทั้งอย่างเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการทั่วทั้งส่วนราชการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานและวิธีที่ใช้ตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญ การสื่อสาร และการพัฒนาผู้น า
และผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังด้าน                       
ผลการด าเนินการ 

- ระบบการก ากับดูแลองค์การ  หมายถึง ระบบการจัดการและควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในส่วนราชการ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการบริหาร และของผู้บริหารของส่วนราชการ โดย
ก าหนดเป็นกฎระเบียบที่บังคับใช้และนโยบายของส่วนราชการจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิทธิและความ
รับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการก าหนดทิศทางและการควบคุมเพ่ือสร้างหลักประกัน 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติอย่าง
ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

- วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง  จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์การ 
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง  สิ่งที่องค์การต้องเอาชนะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
- ผู้รับบริการ  (Customer)  หมายถึง  ผู้ที่ใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการโดยตรง หรือผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรง

และทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ 
- ข้อมูลและสารสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ ค ารับรอง             

การปฏิบัติราชการ  กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว ต้องมี
คุณลักษณะที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย 

- เครื่องมือการจัดการความรู้ (Knowledge Management หรือ KM)  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ภายในองค์การที่กระจัดกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การ
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

- ความผูกพันของบุคลากร  หมายถึง  ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและสติปัญญา
เพ่ือให้งาน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการบรรลุผล  

- กระบวนการ  หมายถึง  กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 

- กระบวนการสร้างคุณค่า  หมายถึง  กระบวนการส าคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ 

- กระบวนการสนับสนุน  หมายถึง  กระบวนการที่มีความส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่                   
สร้างคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและการปฏิบัติงานประจ าวัน 
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- ข้อก าหนดที่ส าคัญ  (Key Requirement)  หมายถึง  สิ่งที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
และการลดต้นทุน 

- นวัตกรรม  (Innovation)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ือปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการ 
หรือประสิทธิผลของส่วนราชการ  รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance Standard)  เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง         
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - ผู้บริหารหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษาใน           
การด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 - หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน 
PMQA  เสนอแนะ ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ PMQA ที่ก าหนด 
รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค. สรค. เพ่ือทราบและ
ใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการทบทวน ปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีต่อๆ ไป 
 - หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ร่วมด าเนินการพัฒนาองค์การตามแผนงานและเกณฑ์ PMQA 
 -  คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
และส านักงานรัฐมนตรี  องค์ประกอบคณะท างานประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอ านวยการ) 
เป็นประธานคณะท างาน  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 1 เป็นรองประธานคณะท างาน หัวหน้าหน่วยงานใน สปค. 
และ สรค. เป็นคณะท างาน  และมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นคณะท างานและเลขานุการ  เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรีเสนอปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ
   2) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางท่ีก าหนด 
   3) ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการด าเนินการเสนอปลัดกระทรวงคมนาคม  
  4) ด าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐมนตรี 
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5. Work Flow กระบวนงาน 
 

ชื่อกระบวนการ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (PMQA)  
ข้อก าหนดที่ส าคัญ :  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้แล้วเสร็จตามแผน  
ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สปค. 

 
ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 

(ต าแหน่ง/กลุม่/ฝ่าย) 

ส านักงาน ก.พ.ร.จัดประชุมชี้แจง
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ กพบ. เข้าร่วม
ประชุ มเพ่ื อรั บทราบเกณฑ์ การ
ด าเนินงานรายหมวด 
 

 1 วัน - ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กพบ. สปค. 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ PMQA แก่
บุคลากรในองค์กร โดยเชิญผู้แทน
ส านักงาน ก.พ.ร./ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
PMQA  มาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ PMQA และการตรวจรับรองฯ 
PMQA 
 

 

 

 

3 ชม. - ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กพบ. สปค. 
- ผู้เชีย่วชาญ 
PMQA 

จัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างาน        
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ สปค. และ สรค. 
 

 

 
 

1 วัน - กพบ. สปค. 
 

พิจารณาศึกษาเกณฑ์ PMQA  วิเคราะห์
และรวบรวมข้ อมู ล เ พ่ือจั ดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปี 

 1 สัปดาห์ - กพบ. สปค. 
 

จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือชี้แจง
เกณฑ์ PMQA และพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน 
รวมทั้งการจัดตั้งทีมงาน PMQA เพ่ือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบรายหมวด 

 

 

 

3 ชม. - คณะท างาน 
PMQA 
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รับทราบเกณฑ์  
การด าเนินงาน PMQA 

 

จัดตั้งคณะท างาน 
PMQA 

 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ PMQA            
แก่บุคลากรในองค์กร 

 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 
PMQA 

 

พิจารณาแผน 
 และมอบหมายผูร้ับผดิชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



                                                                     

          

 

 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุม่/ฝ่าย) 

สื่อสารแผนการด าเนินงาน PMQA 
โดยแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค. 
และ สรค. เพ่ือทราบและด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 

 
30 นาท ี - กพบ. สปค. 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน PMQA 
ตามแผน 
 

 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
- หน่วยงานใน  

สปค. สรค. 

ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน 
PMQA ตามแผน 

 

 

 

 

ช่วง
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
ตามแผน 

- กพบ. สปค. 

ทบทวนปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
 

 

 
 

1 วัน - กพบ. สปค. 

น าเสนอแผนที่ปรับใหม่ให้ผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

1 วัน - กพบ. สปค. 
- ผู้บริหาร คค. 

ด าเนินงานตามแผนที่ปรับใหม่  

 

 

ช่วงหลังปรับ
แผนจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

- หน่วยงานใน
สปค. สรค. 

หัวหน้าหมวด PMQA สรุปผล     
การด าเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างานฯ ด าเนินการต่อไป 

 2 วัน - หัวหน้าหมวด 
PMQA 

ประเมินองค์การตามเกณฑ์ 
PMQA 7 หมวด 

 2 สัปดาห์ - กพบ. สปค. 

จัดท าหนังสือรายงานผล 
การด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

 1 วัน - กพบ. สปค. 

แจ้งผลการด าเนินงานให้หน่วยงานใน 
สปค. สรค. ทราบ เพ่ือน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 

 1 วัน - กพบ. สปค. 

7 
 
 

สื่อสารแผน PMQA 

ด าเนินงานตามแผน PMQA 

ก ากับและตดิตามผล 
การด าเนินงาน 

ทบทวนปรับปรุงแผน 

ไม่เห็นชอบ 
เสนอผู้บริหาร 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แผนที่ปรับใหม ่

เห็นชอบ 

ด าเนินการตามแผนท่ีปรับใหม ่

หัวหน้าหมวดสรุปผล 
การด าเนินงาน 

ประเมินองค์การ 7 หมวด 

รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 

แจ้งเวียนหน่วยงานใน 
สปค. สรค. เพื่อทราบ 



                                                                     

          

 

 

 

6. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาองค์การให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ                 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการ ทั้งนี้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการด าเนินงานและประเมินองค์การตามเกณฑ์ PMQA  โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจัดโดยส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรับทราบเกณฑ์การด าเนินงาน รายหมวด 
ได้แก่ 

 - ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 - หมวด 1  การน าองค์การ 
 - หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 - หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 - หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
 - หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
 - หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ  
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดให้มีการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ PMQA แก่บุคลากรในองค์กร  

โดยเชิญผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. / ผู้เชี่ยวชาญด้าน PMQA มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA และการตรวจรับรองฯ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินงานให้สามารถผ่านเกณฑ์การตรวจ
รับรองฯ PMQA ได ้
 3)   เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน            
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สปค. และ สรค. ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท านโยบายและ
กรอบการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สปค. และ สรค.  รวมทั้งเสนอแนะและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงาน และด าเนินการอ่ืน  ๆ  
ทีเ่กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สปค. และ สรค. 
 4)  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พิจารณาศึกษาเกณฑ์ PMQA ทั้ง 7 หมวด วิเคราะห์ค าถาม            
ทุกข้อของแต่ละหมวด และจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 5)  ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จัดประชุมคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของ สปค. และ สรค. เพ่ือชี้แจงเกณฑ์ PMQA  ทั้ง 7 หมวด และเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ รวมทั้งการตั้งทีมงาน PMQA เพ่ือมอบผู้รับผิดชอบรายหมวด และสรุปผล           
การประชุมคณะท างานฯ แจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค. และ สรค. เพ่ือทราบแผนการด าเนินงาน PMQA 
 6) ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน PMQA  โดยหัวหน้าหมวดจะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเกณฑ์ และ
แผนการด าเนินงาน รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานใน สปค. สรค. ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามแผน  
 

 
 
 

8 
 
 



                                                                     

          

 

 

 7) ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน PMQA ภาพรวมตามแผน              
ในกรณีที่ PMQA หมวดใดมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน จะต้องหาวิธีเร่งรัดการด าเนินการ หรือทบทวน
ปรับแผนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอแผนที่ปรับใหม่ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ             
ก่อนด าเนินการตามแผนที่ปรับใหม่ต่อไป 
 8) หัวหน้าหมวด PMQA สรุปผลการด าเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ ด าเนินการและ
ประเมินองค์การตามเกณฑ์ PMQA 7 หมวด รวมทั้งจัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
ก่อนแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค. สรค. ทราบ เพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
  
7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
  

ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ*
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/

ฝ่าย) 
1  

 
 
 

1 วัน ส า นั กงาน ก .พ .ร .จั ด
ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพ          
การบริหารจัดการภาครัฐ  
และ เจ้ าหน้ า ท่ี ก พ บ .          
เข้าร่วมประชุมเพิอ่รับทราบ
เกณฑ์ การด าเนิ นงาน          
รายหมวด 

- กพบ. ได้รับทราบ
เกณฑ์ PMQA รวดเร็ว 
ทันต่อการปฏิบัติงาน 
และเกณฑ์มีรายละเอียด
ชัดเจน 
 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กพบ. สปค. 

2  
 
 
 

3 ชม. ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
PMQA แก่บุคลากรใน
องค์กร โดยเชิญ                  
ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร./
ผู้เชี่ยวชาญด้าน PMQA  
มาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
PMQA และการตรวจ
รับรองฯ PMQA 

- บุคลากรใน สปค. 
และ สรค. ได้รับความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
PMQA การตรวจรับรองฯ 
และสามารถน าแนวทาง
ไปด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมาย 

- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- กพบ. สปค. 
- ผู้เชี่ยวชาญ 
PMQA 

3 
 
 
 

 
  
 
 

1 วัน จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สปค. และ สรค.  

- องค์ประกอบ
คณะท างานและอ านาจ
หน้าท่ีมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

- กพบ. สปค. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 

รับทราบเกณฑ์  
การด าเนินงาน PMQA 

 

ถ่ายทอดองค์ความรู ้PMQA            
แก่บุคลากรในองค์กร 

 

จัดตั้งคณะท างาน 
PMQA 

 



                                                                     

          

 

 

 
ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ*

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย) 

4   
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์ พิจารณาศึกษาเกณฑ์ 
PMQA วิเคราะห์และ
รวบรวมข้ อ มู ล  เ พื่ อ                          
จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี

- จัดท าแผนการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- กพบ. สปค. 
-  

5  
 
 
 

3 ชม. จัดประชุมคณะท างานฯ 
เพื่อชี้แจงเกณฑ์ PMQA 
และพิจารณาให้ ความ
เ ห็ น ช อ บ แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน รวมท้ังการ
จัดตั้งทีมงาน PMQA  เพื่อ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
รายหมวด 

- แผนได้รับการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
- สามารถระบุผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการรายหมวด 

- คณะท างาน 
PMQA 
 

6  
 
 
 

30 นาที สื่อสารแผนการด าเนินงาน 
PMQA  โดยแจ้งเวียน
หน่วยงานใน สปค. และ 
สรค.  เพื่ อทราบและ
ด า เ นิ นการ ในส่ วน ท่ี
เกี่ยวข้อง  

- บุคลากรใน สปค. 
ส ร ค .  ไ ด้ รั บ ท ร า บ
แผนการด าเนินงาน 
PMQA ได้รวดเร็ว และ
ทันต่อการปฏิบัติงาน 

- กพบ. สปค. 
 

7 
 
 
 

 
  

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
PMQA ตามแผน 
 

- ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย
เร่งรัดการด าเนินงาน
ตามแผน PMQA ได้
แล้วเสร็จ และบรรลุ
เป้าหมาย 

- หน่วยงานใน
สปค. สรค. 

 

8 
 
 
 

 
  
 
 

ช่วง
ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามแผน 

ก ากับและติดตามผล
การด าเนินงาน PMQA 
ตามแผน 

- สามารถเร่งรัดติดตาม
ผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน 

- กพบ. สปค. 
 

9 
 
 
 

 
  
 
 

1 วัน ทบทวนปรับปรุ งแผน          
การด าเนินงาน 

- แผนท่ีปรับปรุงใหม่มี
ความเหมาะสม  

- กพบ. สปค. 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 วัน น าเสนอแผนท่ีปรับใหม่
ให้ผู้บริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

- แผนท่ีปรับปรุงใหม่
ได้รับการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

- กพบ. สปค. 
- ผู้บริหาร คค. 

 

 
 

10 

พิจารณาแผน 
 และมอบหมายผูร้ับผดิชอบ 

จัดท าแผนการด าเนินงาน 
PMQA 

 

สื่อสารแผน PMQA 

ด าเนินงานตามแผน PMQA 

ก ากับและตดิตามผล 
การด าเนินงาน 

ทบทวนปรับปรุงแผน 

เสนอผู้บริหาร 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนที่ปรับใหม ่

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



                                                                     

          

 

 

 
ล าดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ*

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/
ฝ่าย) 

11   
 
 
 
 
 

ช่วงหลังปรับ
แผนจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

ด าเนินงานตามแผนท่ี
ปรับใหม ่

- สามารถด าเนินการ   
ตามแผนท่ีปรับใหม่ ได้
บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานใน
สปค. สรค.  

12  
 
 
 

2 วัน หัวหน้าหมวด PMQA 
สรุปผลการด าเนินงาน
ใ ห้ ฝ่ า ย เ ล ข า นุ ก า ร
คณะท างานฯ ด าเนินการ
ต่อไป 

- ไ ด้ ร ับ ร า ย ง า นผ ล            
การด าเนินงาน PMQA         
รายหมวด ที ่ม ีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา 

- หัวหน้าหมวด 
PMQA 
 

13  
 
 
 

2 สัปดาห์ ประเมินองค์การตาม
เกณฑ์ PMQA 7 หมวด 

- สามารถวิ เคราะห์ 
ประเมินผลองค์การท้ัง 
7 หมวด ได้ถูกต้อง 
และสอดคล้องตาม
เกณฑ์ PMQA 

- กพบ. สปค. 
 

14 
 
 
 

 
  

 
 

1 วัน จัดท าหนังสือรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 

- สามารถจัดท ารายงาน
ได้แล้วเสร็จทันเวลาตาม 
ท่ีก าหนดในแผน 
- รายงานมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์  
 

- กพบ. สปค. 

15 
 
 
 

 
  
 
 

1 วัน แจ้งผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานใน สปค. 
สรค. ทราบ เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

- ผู้บริหาร และหัวหน้า
หน่วยงานใน สปค. สรค. 
ได้รับทราบรายงานผล
การด าเนินงาน PMQA 

- กพบ. สปค. 
 

 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สปค. และ สรค. เป็นผู้ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ที่ประชุมคณะท างานฯ ได้มีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
ทั้ง 7 หมวด  โดยฝ่ายเลขานุการได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานภาพรวม และหัวหน้าหมวดต่าง ๆ จัดท า
แผนการด าเนินงานรายหมวด ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จะมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนเป็น
ระยะๆ ในระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือน และ           
12 เดือน ให้เป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
 
 

 
 

11 

ด าเนินการตามแผนท่ีปรับใหม ่

หัวหน้าหมวดสรุปผล 
การด าเนินงาน 

ประเมินองค์การ 7 หมวด 

รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารทราบ 

แจ้งเวียนหน่วยงานใน 
สปค. สรค. เพื่อทราบ 



                                                                     

          

 

 

 

  
9. เอกสารอ้างอิง 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ให้น าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ          
เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบราชการ 
 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 -  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ 2 
 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
  - ลักษณะส าคัญขององค์การ 
  - แผนการด าเนินงาน PMQA  
  - รายงานการประเมินตนเอง (Self Certified FL) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ส่วนราชการ/จังหวัด .......................................................................... 

 

ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง

องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี

ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้” 
 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 



                                                                     

          

 

 

ลักษณะส าคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน
และความท้าทายส าคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะส าคัญของสวนราชการคืออะไร 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของสวนราชการและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้สวนเสียสวนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดล้อมของสวนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
 - พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
 - ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
 - กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 
(2) วิสัยทัศน์และคานิยม 
 - เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
 - สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
  - มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
 - อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 
 - องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 
 - ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ

ส่วนราชการอะไรบ้าง 
(4) สินทรัพย์  
 - ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
 - ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ

อะไรบ้าง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ  
 - โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
 - ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ

ส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*) 
(7) ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย  
 - กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*) 
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และ

ต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
 - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
(8) สวนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือสงมอบงานตอกัน 
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมี

หน่วยงานใดบ้างและมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วน
ราชการ (*) 

 - กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสวนราชการเป็นเชนใด 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแขงขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสวนราชการ 
 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแขงขัน 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 - สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด

ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น

ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
 
 
 

17 
 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแขงขัน 



                                                                     

          

 

 

 - การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชกา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง           
ที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 

(11) แหลงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอก

ส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 
 - มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ

ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 - องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินการ

ปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
 



 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
ระหว่างเดือนตุลาคม .... – กันยายน .... 

 
กิจกรรม/โครงการ

ประชาสัมพันธ์ 
วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. .... 
 

1. ทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินการ              

2. ประชุมคณะท างานฯ PMQA ครั้งที่ 1 เพ่ือ
พิจารณาแผนการด าเนินงาน และการจัดตั้ง
ทีมงาน PMQA 7 หมวด 

             

3. หัวหน้าหมวดจัดส่งแผนการด าเนินงานให้           
ฝ่ายเลขานุการทราบ 

             

4. ผู้ท างานแต่แต่ละหมวดประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการรายหมวด และ
รายงานผลตามตามเกณฑ์ให้ฝ่ายเลขานุการ
ทราบและด าเนินการต่อไป 

             

5. ประชุมคณะท างานฯ PMAQ ครั้งที่ 2 เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวด  

 
  

   
 

     
 

    

6. สรุปผลการด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ....              
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม : รายงานการประเมินตนเอง (Self Certified FL) 

 
 
 

                              รายงานการประเมินตนเอง 
 

             

              

                                           ของ 
 

             

 

…………………………  
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ภาคผนวก 2 
รายชื่อผู้จัดท า 
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รายชื่อผู้จัดท า 
 

 

 

 นางวรรณวีร์  โวหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

 


