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๑. ชื่องาน :  งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) 

๒. วัตถุประสงค ์

         2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให ้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

         2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปใช้เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการของ 
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  

         2.3 เพ่ือใช้เปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและ ประเมินผลการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. ขอบเขตของงาน 
         บริหารจัดการสาน   ักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทาง และเกณฑ ์คุณภาพการบริหาร  จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

๔. ค าจ ากัดความ 

          “การพัฒนาองค์การ” หมายถึง ความพยามยามอย ่างมีแผนและต ่อเนื่อง เพื่อก ่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทั่ว
ทั้งระบบ โดยมุ ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค ์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลขององค ์การ             
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับสูง ต ้องใช้ เครื่องมือและเทคนิคด ้านพฤติกรรมศาสตร ์
ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก ้ปญหาเปนแม่แบบ “PMQA” (Public Sector Management Quality Award) 
หมายถึง การน าหลักเกณฑ ์ และแนวทางการบริหารองค ์การที่เป นเลิศ ซึ่งได ้ยอมรับเป นมาตรฐานสากลโลกมา                  
ประยุกต์ใช้พัฒนา ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค ์การด้วยตนเองเป น การ
ทบทวน สิ่งที่องค์การด าเนินการเทียบกับเกณฑ ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐ เมื่อตรวจพบว ่าเรื่องใดยังไม ่อยู่ใน
ระบบที่น ่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ ์ องค์การจะได ้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค ์การอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานไปสู ่มาตรฐานระดับสากล  “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  “เจ้าภาพหลัก ” หมายถึง กลุ ่มอ านวยการ  
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง บรหารงานบ  ิ  ุคคลกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลมนุ่  ิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์หน่วยตรวจสอบ  ภายใน และกลุ ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน (ยกเว้น สพม.) “คณะท างาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได ้รับ
มอบหมาย  ให้ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) “เจ้าหน้าที่ ” หมายถึง บุคลากร                   
ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานค ารับรอง การปฏิบัติราชการ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
              5.1 จัดประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนา  คุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ แก ่บุคลากรทุกคนในองค ์การ เนื่องจากป จจัยความส าเร็จอย ่างหนึ่งในการ  ด าเนินการที่ส าคัญ 
คือการมีส ่วนร่วมของทุกคนในองค ์กรเพ่ือที่จะได ้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ  ประโยชน ์ที่จะได ้รับจากการ
ด าเนินการดังกล่าว  
              5.2 คณะท างานด าเนนการพ  ิ  ัฒนาองค ์การและพัฒนาคุณภาพการบริหาจัดการภาครัฐและ  จัดท าแผน
ด าเนินการ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการด าเนินการ คณะท างานควร ประกอบด้วย 2 คณะ คือ  
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                     5.2.1 คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร  จัดการ
ภาครัฐ (Steering Committee) หน้าที่ : ให ้นโยบาย กรอบทิศทางในการด าเนินการ รวมทั้งเป นผู้ผลักดันและให ้ 
การสนับสนุนในทุกเรื่องเพ่ือให ้การด าเนินการเป นไปตามแผนที่ก าหนดองค ์ประกอบ : ประกอบไปด ้วยผู ้บริหารใน
ระดับต ่าง ๆ ของส ่วนราชการ คือ  หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน ้าส่วนราชการ และหัวหน ้าหน่วยงานที่รายงาน
โดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
                     5 2. 2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Working Team) หน้าที่ :
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของส ่วนราชการตามแนวทางและ  ทิศทางท่ีได ้รับจากคณะกรรมการติดตาม
และก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) โดยจัดท าลักษณะส าคัญ
ขององค์การพร้อมกับประเมินองค์การด้วยตนเอง ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดท ารายงานผล
การด าเนินการเบื้องต้นของส่วนราชการ องค์ประกอบ : ประกอบด้วยรองหัวหน้าส่วนราชการที่ท าหน ้าที่รองประธาน
ของ  คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ( Steering 
Committee) ท าหน้าที่ประธานในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( Working Team) 
                       - เจ ้าหน ้าที่ท่ีท าหน ้าที่เป นเจ ้าภาพในแต ่ละหมวด ( Category Champion) ครอบคลุมทั้ง                      
6 หมวด ต้องเปนผู้ที่มีความรอบรู้เปนอย่างดีในงานที่เก่ียวข้องในแต่ละหมวดที่ตนเอง รับผิดชอบ 
                       - ทีมงานในแต่ละหมวดทั้ง 6 หมวด ด าเนินการร่วมกันในหมวดที่ 7  
              5.3 สร้างความเข ้าใจกับคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร ้อมในการจัดท าลักษณะส าคัญของ  องค์กรและ
ประเมินองค ์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให ้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  ภาครัฐ ( Working 
Team) มีความรู ้ ความเข ้าใจเชิงลึกเก่ียวกับเกณฑ ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และเทคนิคในการประเมินองค ์
การเปนอย่างดี 
              5.4 จัดท าลักษณะส าคัญขององค ์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Working Team) ต้องร ่วมกันจัดท าลักษณะส าคัญของ                 
องค์การเพ่ือให ้เข้าใจและเห็นภาพรวมขององค ์การตรงกัน เห็นทิศทางที่ส ่วนราชการจะพัฒนาลักษณะส าคัญของ               
องค์การแบ่งเปน 2 หัวข้อ ได้แก่  
                     1. ลักษณะองค ์การ  ศึกษาข ้อมูลพื้นฐานของส ่วนราชการและความสัมพันธ ์กับผู ้รับบริการผู ้มี                
ส่วนได้ส่วนเสีย ความสัมพันธ์กับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการและประชาชนโดยรวม  
                     2. ความท้าทายต่อองค์การ ศึกษาข้อมูลความท ้าทายในเชิงยุทธศาสตร ์ที่ส่วนราชการ เผชิญอยู ่ใน              
ปจจุบัน  
              5.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการเบื้องต ้นตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวม 7 หมวด 
เมื่อจัดท าลักษณะส าคัญขององค ์กรเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว เพื่อให ้เห็นภาพรวมขององค ์กรตรงกัน จึงประเมินองค ์การ             
ด้วยตนเองตามเกณฑ ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 หมวด โดยการเขียนรายงานเพื่อให ้เห็นถึงผลการ
ด าเนินการบริหารจัดการของส่วนราชการที่เปนอยู่ในปจจุบัน มากที่สุดดังนี้  
                    หมวดที่ 1 การน าองค์การ  เปนการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการ ด าเนินการอย ่างไรใน
เรื่องวิสัยทัศน์ เปาประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ รวมถึงการให ้ความส าคัญ
กับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสีย รวมทั้งตรวจประเมินว ่าส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองทีดี ด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างไร  
                    หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์เปนการตรวจประเมินวิธีการก าหนดประเด็น  ยุทธศาสตร ์              
เปาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือน าไปปฏิบัติ และวัดผลความก้าวหน้า  
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                    หมวดที่ 3 การให ้ความส าคัญกับผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ส่วนเสีย เป นการตรวจประเมินว ่า                   
ส่วนราชการก าหนดความต ้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู ้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย ่างไร              
รวมถึงส ่วนราชการมีการด าเนินการอย ่างไรในการสร ้างความสัมพันธ ์กับผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ส่วนเสีย                    
การก าหนดปจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ  
                    หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เปนการตรวจประเมิน  ว่าส่วนราชการเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร  
                    หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป นการตรวจประเมินว ่าระบบงานและระบบการเรียนรู ้ของ
บุคลากรและการสร ้างแรงจูงใจช ่วยให ้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช ้ศักยภาพอย ่างเต็มท่ีเพ่ือให ้มุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันกับเป าประสงค ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส ่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินความใส ่ใจการสร ้างและ
รักษาสภาพแวดล ้อมในการท างาน   การสร ้างบรรยากาศที่เอ้ือต ่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะน าไปสู ่ผลการ
ด าเนินการที่เปนเลิศ 
                    หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป นการตรวจประเมินแง ่มุมที่ส าคัญทั้งหมด  ของการจัดการ
กระบวนการการให ้บริการทั้งหมด และกระบวนการอื่นที่ส าคัญท่ีช ่วยสร ้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่าง ๆ หมวดที่  
                   7 ผลลัพธ ์เป นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน ้มของส ่วนราชการ ในมิติต ่างๆ 
นอกจากนี้ต ้องตรวจประเมินผลการด าเนินการของส ่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส ่วนราชการหรือองค ์กรอ่ืนที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน 
              5.6 ด าเนินการในข ้อที่ 2 – 5 น าผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค ์กร ซึ่งมีอยู ่ 2 ส่วน คือ ลักษณะ
องค์กร และความท ้าทายขององค ์กร น าผลการประเมินตนเองครบทั้ง 7 หมวด สู ่การพัฒนาองค ์กร จุดเด่นสามารถ
ด าเนินต ่อไป จุดด ้อยต ้องกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนาน าสู ่การปรับปรุงองค ์กรเพ่ือประสิทธิภาพและ               
ประสทธิผล และส่งผลสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเปนเลิศต่อไป  
              5.7 ก ากับ ติดตาม การพัฒนาองค์กรในทุกด้านและทุกหมวด เปนระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ      
              5.8 ประเมินผล สรุปรายงานผลให ้กับผู ้บริหารองค ์การได ้ทราบถึงความเคลื่อนไหวเป นระยะ ๆ                        
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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9. สรุปมาตรฐานงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่องาน   งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒   กลุ่มอ านวยการ 

วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให ้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
     2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปใช้เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล  
     2.3 เพ่ือใช้เปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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