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หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แ ชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และ

หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

ดร. ธนาวชิงยุทธศาสตร์ และ��ญ์ จินดาประ" จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นดาประดษฐ"



ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"การพัฒน�ฒนาระบบราชิงยุทธศาสตร์ และ��การไทยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

ประโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ชิงยุทธศาสตร์ และ��น"ส	ข
ของประชิงยุทธศาสตร์ และ��าชิงยุทธศาสตร์ และ��น

เิชิงยุทธศาสตร์ แก0ง

ด1

เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งการท4างาน

ตอบสนองท�นต0อ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลง เิชิงยุทธศาสตร์ แก0ง

ด1
ม1ส

0วน
น0ว

ม

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13 1
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กระด�บการให'บรการและการ

ท4างานเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อตอบสนองคุณภาพการวาดคุณภาพการาดหว�ง
และคุณภาพการวามต'องการของประชิงยุทธศาสตร์ และ��าชิงยุทธศาสตร์ และ��นท13ม1
คุณภาพการวามสล�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴'อน หลากหลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 และ

เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างรวดเิชิงยุทธศาสตร์ แร5ว

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13 4
สร'างระบบการก4าก�บด&แลตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองท13ด1 

เิชิงยุทธศาสตร์ แกดคุณภาพการวามโปร0งใส ม�3นใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� และ
สามารถตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สอบได' รวมท�:งท4าให'
บ	คุณภาพการลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างม1จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ตส4าน<ก 

คุณภาพการวามร�บผดชิงยุทธศาสตร์ และ��อบต0อต0นเิชิงยุทธศาสตร์ แอง ต0อ
ประชิงยุทธศาสตร์ และ��าชิงยุทธศาสตร์ และ��น และต0อส�งคุณภาพการมโดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉รวม

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13 3
ม	0งส&0การเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นองคุณภาพการ"การท13ม1ข1ด

สมรรถนะส&ง บ	คุณภาพการลากรม1คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมและคุณภาพการวามสามารถในการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&' คุณภาพการดรเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงและ

ปร�บต�วได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมต0อ
สถานะการณ"ต0างๆ

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13 2
ปร�บร&ปแบบการท4างานให'ม1

ล�กษณะเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งบ&รณาการ เิชิงยุทธศาสตร์ แกดการ
แสวงหาคุณภาพการวามร0วมม2อและสร'าง
เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร2อข0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ก�บฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Đ���ꬰ楫����᠔ϙꬔ楫ᠰϙ撀ᠰϙ�Aายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต0างๆ รวมท�:ง

เิชิงยุทธศาสตร์ แปBดให'ประชิงยุทธศาสตร์ และ��าชิงยุทธศาสตร์ และ��นเิชิงยุทธศาสตร์ แข'ามาม1ส0วนร0วม
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จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มต'นของการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒน

การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มต'นในภาคุณภาพการอ	ตสาหกรรมโดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉3งใน “การตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สอบคุณภาพการ	ณภาพัฒน” (Inspection) ของ
กระบวนการผลต ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นท13การชิงยุทธศาสตร์ และ��1:และว�ดผลการผลตว0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉อมร�บ
ได'หร2อไม0 จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นกระท�3งม1พัฒน�ฒนาการมาเิชิงยุทธศาสตร์ แป>น “การคุณภาพการวบคุณภาพการ	มคุณภาพการ	ณภาพัฒน” 
(Quality Control) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งม1รายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บการปXองก�นและการ
คุณภาพการวบคุณภาพการ	มให'คุณภาพการ	ณภาพัฒนการท4างานออกมาด1ท13ส	ด

จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มต'นของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณ1การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนเิชิงยุทธศาสตร์ แร3มจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากวศวกรของ 
Bell Labs ท13ชิงยุทธศาสตร์ และ��23อว0า Walter A. Shewhart (1920s) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งพัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ามหา
ทางเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน3มคุณภาพการวามน0าเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อถ2อของระบบการส0งส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศ�พัฒนท" โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
ดร. ชิงยุทธศาสตร์ และ��&ฮาร"ท (1924) ได'คุณภาพการดคุณภาพการ'นและน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แสนอแนวคุณภาพการดทางสถตท13ชิงยุทธศาสตร์ และ��0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
ให'ผ&'บรหารสามารถท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะคุณภาพการวบคุณภาพการ	มคุณภาพการ	ณภาพัฒนของการท4างานได'ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ก
ว0า Control Chart ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งกลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแนวคุณภาพการดท13ได'ร�บก�นในวงกว'างถ<ง
ประโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ชิงยุทธศาสตร์ และ��น"ท13น4ามาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนในเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาต0อ
มา
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บดาของการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒน

Professor Edwards W. Deming 
ได'ร�บเิชิงยุทธศาสตร์ แอาแนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนโดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'วธ1การทางสถต
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�าก Shewhart มา แล'วประยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	กต"
แนวคุณภาพการดด�งกล0าวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นสามารถท4าให'
วงการอ	ตสาหกรรมท�3วโลกยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉อมร�บ
ในประโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ชิงยุทธศาสตร์ และ��น"ของการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งกระบวนการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
สถต(Statistical Process Control Method) โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉3งในชิงยุทธศาสตร์ และ��0วงหล�งสงคุณภาพการรามโลกคุณภาพการร�:งท13 2 ท13 Deming 
สามารถท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นท13ประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��กษ"แก0ท�:งโลกในการปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนของอ	ตสาหกรรมในประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศญ์ จินดาประ13ป	Aนให'กลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แป>น
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13ม1ข1ดคุณภาพการวามสามารถทางการแข0งข�นเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นอ�นด�บต'นของโลกได'ในเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาต0อมา

โมเิชิงยุทธศาสตร์ แดลทางคุณภาพการวามคุณภาพการดท13โดดด�งและได'ร�บการยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉อมร�บก�นอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างแพัฒนร0หลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13ท13ส	ด
ในโลกของการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการก5คุณภาพการ2อ Deming Cycle หร2อท13ร&'จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��กก�นในชิงยุทธศาสตร์ และ��23อว0า
PDCA Cycle ท13ม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการท4างานด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉แนวคุณภาพการดพัฒน2:นฐาน คุณภาพการ2อ
Plan (วางแผน) Do (ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ) Check (ตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สอบ) Act (ปร�บปร	ง)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



บดาของการเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ

Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เิชิงยุทธศาสตร์ แป>น 
Secretary of Commerce ของประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศสหร�ฐอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกาในสม�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ของ
อด1ตประธานาธบด1 Ronald Regan ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งม1บทบาทอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างส&งในการ
สร'างข1ดคุณภาพการวามสามารถของอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกาท�:งในภาคุณภาพการร�ฐและอ	ตสาหกรรม 
  Baldrige ได'ท	0มเิชิงยุทธศาสตร์ แทให'ก�บการพัฒน�ฒนาคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แลศในการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการและม1ส0วนในการผล�กด�นเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
คุณภาพการ	ณภาพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นกลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นกฎีการจัดการเชิงคุณหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

Baldrige ม1ส0วนร0วมในการร0างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารงานของประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศสหร�ฐอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกา หร2อ Quality 
Improvement Act of 1987 จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นท4าให'บรษ�ทชิงยุทธศาสตร์ และ���:นน4าและหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งาน
ภาคุณภาพการร�ฐห�นมาให'คุณภาพการวามสนใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ในการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แต5มท13 และในก5ม1การให'รางว�ลคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการของประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศอเิชิงยุทธศาสตร์ แมรกา ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งได'ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ชิงยุทธศาสตร์ และ��23อรางว�ลว0า Malcolm 
Baldrige National Quality Award ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นต'นแบบของ TQA และ 
PMQA ในประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศไทยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ในเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาต0อมา

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ

6. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
กระบวนการ

5. การม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'น
ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล

4. การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

และผ&'ร�บบรการ

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร 

สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

7. ผลล�พัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการท13ท�:งโลกให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ

Deming Prize
Japan (1951)

Canada Award
(1984)

MBNQA1

USA (1987)

1 MBNQA : Malcolm Baldrige National Quality Award
2 ABEA : Australian Business Excellence Awards
3 EFQM : European Foundation Quality Management
4 TQA : Thailand Quality Award
5 PMQA : Public Sector Management Quality Award
6 SEPA : State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2

Australia (1988)

EFQM3

EU (1991)

Singapore
Quality 

Award (1988)

Japan Quality
Award (1994)

TQA4 (2001) PMQA5

(2003)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

SEPA6 (2010)



เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสารประกอบเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ

ในการน4าแนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการ	ณภาพัฒนมาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในองคุณภาพการ"กรน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสารท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะชิงยุทธศาสตร์ และ��0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาสาระอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0ส13
เิชิงยุทธศาสตร์ แล0ม ประกอบด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

 คุณภาพการ&0ม2อการน4าองคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าส&0การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ
 คุณภาพการ&0ม2อแนวทางการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนส4าหร�บหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งานภาคุณภาพการร�ฐใชิงยุทธศาสตร์ และ��'เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อในการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง 
 คุณภาพการ&0ม2อเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการการปร�บปร	งและพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กร
 คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ (แต0ละป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1ออกมาใหม0)
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คุณภาพการ&0ม2อการน4าองคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าส&0 PMQAการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

คุณภาพการ&0ม2อการน4าองคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าส&0การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ ม1เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาหล�กๆเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บการเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉มการให'องคุณภาพการ"กรภาคุณภาพการร�ฐ
สามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉มการและด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉แบ0งข�:นตอน
กระบวนการออกเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นส0วนๆ ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างง0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นม1การอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ข�:นตอนการเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉มคุณภาพการวามพัฒนร'อม การ
ก4าหนดท1มงานร�บผดชิงยุทธศาสตร์ และ��อบ และแผนด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นม1เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง แนวคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บ 
ADLI และ LeTCLi รวมท�:งการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดล4าด�บคุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร	งตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง (OFI) 



คุณภาพการ&0ม2อเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการการปร�บปร	งและพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

คุณภาพการ&0ม2อเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการการปร�บปร	งและพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การ เิชิงยุทธศาสตร์ แวอร"ชิงยุทธศาสตร์ และ���3น 1.0 เิชิงยุทธศาสตร์ แล0มน1:ได'รวบรวมแนวทางในการปร�บปร	งและพัฒน�ฒนา
องคุณภาพการ"การการเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"พัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐคุณภาพการรบถ'วนท	กหมวด โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นถ< ง 
คุณภาพการ4าถามการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองในแต0ละหมวด ก�บแนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13สอดคุณภาพการล'องก�บคุณภาพการ4าถามการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉น4าเิชิงยุทธศาสตร์ แสนอเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการและเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นประโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ชิงยุทธศาสตร์ และ��น"ในการปร�บปร	งและพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การ เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'องคุณภาพการ"การ
สามารถน4าไปประยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	กต"ใชิงยุทธศาสตร์ และ��' และสามารถลงม2อท4าได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม



Roadmap ของการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสาร PMQA การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การส&0คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แลศ
เิชิงยุทธศาสตร์ แล0มน1:ม1เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาสาระชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นถ<งแนวคุณภาพการดท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องก�บ
การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภา  พัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการขององคุณภาพการ"การ
ภาคุณภาพการร�ฐ โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แน'นท13แนวคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นส0วนใหญ์ จินดาประ0 อ'นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะท4าให'
เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ถ<งแ ก0นแท'ของการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ นอกจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากน�:นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�งม1รายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บ 
Roadmap การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การอ1กด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉



ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ" PMQA หมวด 2การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ท13มา : คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แอกสารคุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด การพัฒน�ฒนา
คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ ม1รายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บแนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการใน
แต0ละหมวดของการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ และม1รายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
การพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แ นนการท13คุณภาพการรบถ'วนไว'ให'
ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การสามารถตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สอบได'ว0าได'
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการคุณภาพการรบถ'วนเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมหร2อไม0



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ

6. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
กระบวนการ

5. การม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'น
ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล

4. การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

และผ&'ร�บบรการ

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร 

สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

7. ผลล�พัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



แนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบ&รณาการ

แนวคุณภาพการดการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนท13 
Baldrige คุณภาพการดคุณภาพการ'นน�:นม1คุณภาพการวามโดดเิชิงยุทธศาสตร์ แด0นอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0ท13
การบ&รณาการแนวคุณภาพการดด'านการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการให'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0รวมก�นได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม
และท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งในภาพัฒนรวม
ได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างชิงยุทธศาสตร์ และ���ดเิชิงยุทธศาสตร์ แจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�น ด�งน�:นการน4าไปประยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	กต"
ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�รงๆก5จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะง0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
และราบร23น

ด'งน�:นผ&'ท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาแนวคุณภาพการดการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบ&รณาการน1:ไป
ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างม1ประสทธภาพัฒนน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'อง
เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สาระของแต0ละส0วนและคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��13อม
โยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งท�:งหมดให'ได'ก0อน

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



กระบวนการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒน

การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นกระบวนการท13ต'องด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อ
เิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งสอดคุณภาพการล'องก�บแนวคุณภาพการดของ Deming ในเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อง
ของการพัฒน�ฒนาอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง ด�งท13ประเิชิงยุทธศาสตร์ แทศญ์ จินดาประ13ป	Aนใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ก�น
อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างแพัฒนร0หลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า “Kaizen” ท13แปลว0า 
Continuous Improvement ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งประยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	กต"ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"
คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�<งเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องก�บ 5 ข�:นตอน
หล�กคุณภาพการ2อ
• การเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉มคุณภาพการวามพัฒนร'อม
• การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองและระบ	โอกาสในการปร�บปร	ง
• การวางแผนการปร�บปร	ง
• การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ
• การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

ท�:งน1:การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะส0งผลด1ใน
ระยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ะยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉าง องคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะสามารถร�กษาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�3งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉2น
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แนวคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองน�3นให'
คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บสองเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องคุณภาพการ2อ 

 วธ1การท4างาน
 ผลล�พัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะในส0วนของวธ1การท4างานซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งการ
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องคุณภาพการดอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0เิชิงยุทธศาสตร์ แสมอว0าเิชิงยุทธศาสตร์ แรา
ท4างานต0างๆด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วธ1อะไร หร2ออ1กน�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉หน<3งคุณภาพการ2อ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างไรเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ได'ผลล�พัฒนธ"ออกมา

ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งในคุณภาพการ4าถามการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนน�3นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1คุณภาพการ4าถามท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะ
เิชิงยุทธศาสตร์ แน'นถามถ<งวธ1การท4างานอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0 โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉คุณภาพการ4าถาม
เิชิงยุทธศาสตร์ แหล0าน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องการให'หน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งานประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองว0าด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท4างานอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างไร (HOW?)
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Approach หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<งการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการใน
การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการน�:นได'ท4าอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างม1วธ1
การหร2อแนวทางท13เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นระบบ
Deployment หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<งได'ม1การน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาวธ1
การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการท13ได'ก4าหนดไว'ไป
ถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างท�3วถ<ง
Learning หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<งว0าได'ม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&'ว0า
ส3งท13ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการไปเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างไรบ'าง 
ผ0านการทบทวนและปร�บปร	งอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อ
เิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง
Integration หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<งว0าการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการในด'านต0างๆได'เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งบ&รณา
การก�นอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แต5มท13

องคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ว0าการท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะข�บเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1วธ1การท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม สามารถน4าไป
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตได'จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�รง และเิชิงยุทธศาสตร์ แม23อปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตแล'วจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&'
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากส3งท13เิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<:น และน4ามาปร�บปร	งแก'ไขได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3ง
การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการในท	กๆด'านจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมประสานก�นอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างลงต�ว

ผ&'ท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะข�บเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ถ<งแนวคุณภาพการดของการม1อ�กษรท�:ง 4 ต�วว0าม1
ประโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ชิงยุทธศาสตร์ และ��น"ต0อการประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนองคุณภาพการ"กร โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แราจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะได'ทราบว0าการ
บรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการองคุณภาพการ"กรในภาคุณภาพการรวมน�:นม1คุณภาพการ	ณภาพัฒนหร2อไม0อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างไร

A  D  L  I
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การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองตามแนวทาง ADLI 
แล'วก5จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะทราบถ<งโอกาสในการปร�บปร	ง
ตนเิชิงยุทธศาสตร์ แอง (Opportunity for 
Improvement : OFI) ท13หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<งส3งท13องคุณภาพการ"
กร'องปร�บปร	งซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งอาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1 OFI หลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นก5ได' และองคุณภาพการ"กรอาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะไม0สามารถ
ปร�บปร	งท	กประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นได'จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�<งต'องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดล4าด�บ
คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร	ง
ท�:งหมด โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉อาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะใชิงยุทธศาสตร์ และ��'วธ1การท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า 
“Vital Few” เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'องคุณภาพการ"กรน4าประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นท13
ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�รงๆมาเิชิงยุทธศาสตร์ แข1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนว0าจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน
การปร�บปร	งอะไรก0อนหล�งอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างไร และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า “แผนการปร�บปร	งองคุณภาพการ"กร” เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะได'น4าไปด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการปร�บปร	งองคุณภาพการ"กร
อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23องต0อไป

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนองคุณภาพการ"กรและจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การ

จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดของแผนพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"การ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการปร�บปร	งตามแผน

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ระด�บพัฒน2:นฐาน

รายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งานผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด

ตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากผ&'ตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นอก

KPI

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร

หมวด 3 ผ&'ร�บบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

หมวด 5 ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรมน	ษยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉"

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผลล�พัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม ทศทาง การก4าก�บด&แลท13ด1 การร�บผด
ชิงยุทธศาสตร์ และ��อบต0อส�งคุณภาพการม การทบทวนปร�บปร	ง

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล

กล	0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉และผ&'ร�บบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&' คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

การว�ดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการล การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

กระบวนการท13สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม

ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน"

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม

ตลาด ขอบเิชิงยุทธศาสตร์ แขต

ผ&'ม1ส0วน
ได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

บรการ

Stakeholders Analysis

Branding Model

Value Chain

Balanced Scorecard

SECI Model

Risk Analysis (COSO Model)

Competency Model

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ
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SWOT Analysis



หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร

หมวด 3 ผ&'ร�บบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

หมวด 5 ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรมน	ษยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉"

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผลล�พัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม ทศทาง การก4าก�บด&แลท13ด1 การร�บผด
ชิงยุทธศาสตร์ และ��อบต0อส�งคุณภาพการม การทบทวนปร�บปร	ง

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล

กล	0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉และผ&'ร�บบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&' คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

การว�ดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการล การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

กระบวนการท13สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม

ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนวธ1การก4าหนดประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"หล�ก รวมท�:งแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
ราชิงยุทธศาสตร์ และ��การของหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งานภาคุณภาพการร�ฐ และการถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"หล�ก รวมถ<งแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การท13ได'จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4า
ไว' เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต และว�ดผลคุณภาพการวามก'า วหน'า



ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ในการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"น�:น ผ&'บรหารและผ&'
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�องคุณภาพการ"ประกอบแต0ละส0วน และจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'อง
เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ถ<งคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งของแต0ละองคุณภาพการ"ประกอบอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างชิงยุทธศาสตร์ และ���ดเิชิงยุทธศาสตร์ แจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�น 
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒนราะว0าแต0ละองคุณภาพการ"ประกอบม1คุณภาพการวามหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะและม1คุณภาพการวาม
ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประต0อการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการท13แตกต0างก�น การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13ด1คุณภาพการ2อการก4าหนดและวางองคุณภาพการ"ประกอบต0างๆให'
สอดร�บก�นอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างสมด	ล



ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง แนวทางการบรรล	จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ขององคุณภาพการ"กร

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง ส3งท13เิชิงยุทธศาสตร์ แราอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากให'องคุณภาพการ"กรเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นในอนาคุณภาพการต

พัฒน�นธกจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง ขอบเิชิงยุทธศาสตร์ แขตการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการขององคุณภาพการ"กร (กจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นพัฒน�นธะ)

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นหล�กท13องคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประในการพัฒน�ฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ" หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง ส3งท13องคุณภาพการ"กรปรารถนาท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะบรรล	

กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ" หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง วธ1การท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะท4าให'องคุณภาพการ"กรสามารถบรรล	เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"ได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างม1ประสทธภาพัฒน

แผนงาน/โคุณภาพการรงการ หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง กจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�กรรมท13องคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'บรรล	เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"

ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการว�ดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง ระด�บของเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการว�ดผลว0าประสบคุณภาพการวามส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

งบประมาณ หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<ง ปรมาณเิชิงยุทธศาสตร์ แงนท13ม1อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งพัฒนอให'ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน



หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร

หมวด 3 ผ&'ร�บบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

หมวด 5 ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรมน	ษยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉"

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผลล�พัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม ทศทาง การก4าก�บด&แลท13ด1 การร�บผด
ชิงยุทธศาสตร์ และ��อบต0อส�งคุณภาพการม การทบทวนปร�บปร	ง

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล

กล	0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉และผ&'ร�บบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&' คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

การว�ดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการล การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

กระบวนการท13สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม

ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

หมวด 3 ผ&'ร�บบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

หมวด 5 ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรมน	ษยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉"

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผลล�พัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม ทศทาง การก4าก�บด&แลท13ด1 การร�บผด
ชิงยุทธศาสตร์ และ��อบต0อส�งคุณภาพการม การทบทวนปร�บปร	ง

เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท4างาน
กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล

กล	0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉และผ&'ร�บบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&' คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

การว�ดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการล การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

กระบวนการท13สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม

ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา



ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

หมวด 3 ผ&'ร�บบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

หมวด 5 ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรมน	ษยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉"

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

หมวด 7 ผลล�พัฒนธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" คุณภาพการ0านยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม ทศทาง การก4าก�บด&แลท13ด1 การร�บผด
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กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ การคุณภาพการาดการณ"ผล

กล	0มผ&'ม1สว0นได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉และผ&'ร�บบรการ
การเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นร&' คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

การว�ดผลและการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ คุณภาพการวาม
พัฒนร'อมของ IS และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการล การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลากร การสร'าง
บรรยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากาศในการท4างาน คุณภาพการวามพัฒน<งพัฒนอใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

กระบวนการท13สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวบคุณภาพการ	ม

ประสทธผล/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

6. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
กระบวนการ

5. การม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'น
ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล

4. การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

และผ&'ร�บบรการ

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร 

สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

7. ผลล�พัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ก. กระบวนการ         
  จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"     
         และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ก. กระบวนการ         
  จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"     
         และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

2.1 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"2.1 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ" 2.2 การน4ากลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต2.2 การน4ากลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 

และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 

และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ก. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
การและการน4าแผนไป

ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ก. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
การและการน4าแผนไป

ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

• การน4าป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'อง
มาประกอบการวางแผน

• เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และ
กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาในการบรรล	

• คุณภาพการวามสมด	ลระหว0างคุณภาพการวาม
ต'องการของผ&'ม1ส0วนได'ส0วน
เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�:งหมด

• การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ตการ 
การน4าแผนไปปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ต  รวม
ท�:งการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดสรรทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร

• การตอบสนองต0อคุณภาพการวาม
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลง

• แผนหล�กด'านทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร
บ	คุณภาพการคุณภาพการล

• การคุณภาพการาดการณ"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"เิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แท1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บท13ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ต0างๆ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ก. กระบวนการ         
  จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"     
         และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ก. กระบวนการ         
  จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"     
         และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

2.1 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"2.1 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 

และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 

และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

• การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

• การน4าป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'อง
มาประกอบการวางแผน

• เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และ
กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาในการบรรล	

• คุณภาพการวามสมด	ลระหว0างคุณภาพการวาม
ต'องการของผ&'ม1ส0วนได'ส0วน
เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�:งหมด

หมวด 2.1 เิชิงยุทธศาสตร์ แ ป>นเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผน
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ" ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องก�บ
กระบวนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ 4 ป� 
และแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าป� โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ด
ท4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนภาพัฒน (Flowchart) ของ
กระบวนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผน ต'องม1การก4าหนด
กจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�กรรมข�:นตอนให'สอดคุณภาพการล'องก�บกรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท13
ก4าหนดไว'ตามระเิชิงยุทธศาสตร์ แบ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บส4าน�กนายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กร�ฐมนตร1ว0า
ด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนการบรหารราชิงยุทธศาสตร์ และ��การแผ0นดน 
พัฒน.ศ. 2547 และสอดคุณภาพการล'องก�บป�ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łทนงบ
ประมาณ โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉คุณภาพการ4าน<งถ<งระยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ะเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการ
รวบรวมข'อม&ลป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต0างๆ ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องมา
ประกอบในการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

หมวด 2.2 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการน4ากลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'อง
ก�บการถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"หล�กขององคุณภาพการ"การไปส&0แผน
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตการ (Action Plan) โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ก4าหนดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนงาน/
โคุณภาพการรงการ เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปส&0การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตท13ได'ผล ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1
กจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�กรรมการส23อสารและท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ไปยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�ง
บ	คุณภาพการลากรท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'อง รวมถ<งต'องม1การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนท13
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" (Strategy Map) การถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด
และเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ระด�บองคุณภาพการ"การลงส&0ระด�บหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งานและ
ระ ด�บบ	คุณภาพการคุณภาพการล เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'บ	คุณภาพการลากรม1คุณภาพการวามร&' คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� 
และสามารถม1ส0วนร0วมในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ ม1การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ด
ท4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นข'อตกลง ม1ระบบตดตามคุณภาพการวามก'าวหน'าในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ และม1การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนผลตามต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด 
ตลอดการบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อรองร�บการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงท13อาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะเิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<:นตามมาตรฐาน COSO

หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

2.2 การน4ากลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต2.2 การน4ากลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ก. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
การและการน4าแผนไป

ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ก. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
การและการน4าแผนไป

ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ตการ 
การน4าแผนไปปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ต  รวม
ท�:งการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดสรรทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร

• การตอบสนองต0อคุณภาพการวาม
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลง

• แผนหล�กด'านทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร
บ	คุณภาพการคุณภาพการล

• การคุณภาพการาดการณ"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"เิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แท1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บท13ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ต0างๆ



หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ในการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" (หมวด 2 ของ 
PMQA) น�:น จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1คุณภาพการ4าถามเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนตนเิชิงยุทธศาสตร์ แองว0า
องคุณภาพการ"การได'ม1การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมถ&ก
ต'องหร2อไม0ออกเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นสองส0วนคุณภาพการ2อ
2.1 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ก. กระบวนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"
ข. เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แ ชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

2.2 การถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
ก. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การและ
   การถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต
ข. การคุณภาพการาดการณ"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ประกอบด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉คุณภาพการ4าถามท�:งส:น 9 คุณภาพการ4าถามหล�กท13ผ&'
บรหารและผ&'ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานในส0วนท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'อง
ตอบคุณภาพการ4าถามเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อทบทวนถ<งรายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดในการ
วางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" ตามหล�กการ ADLI และ
หาโอกาสในการปร�บปร	งองคุณภาพการ"กรในการวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ต0อไป
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ในการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องให'คุณภาพการวาม
ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ง
ประกอบการวางแผนด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉พัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาถ<งการ
เิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงต0างๆท13เิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<:น ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นต'องม1การ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ถ<ง จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดอ0อน จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดแข5ง โอกาส และอ	ปสรรคุณภาพการ 
ในการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

นอกจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องคุณภาพการ4าน<งถ<งการก4าหนด
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13ทราบจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากการ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" SWOT ขององคุณภาพการ"การว0าม1ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นหล�ก
อะไรบ'างท13ผ&'บรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประในการ
พัฒน�ฒนาส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ไปเิชิงยุทธศาสตร์ แข1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแผนกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"
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การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1การกาถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอด
กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4าไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ถ<งการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4า
แผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��ł บ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การและการถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4า
ไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�รง โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉พัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาถ<งการพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดสรร
ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'สามารถม�3นใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ได'
ว0าจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะสามารถด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตการได'
ส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� และท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดผลอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�3งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉2น

ท�:งน1:หากม1การเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงท13ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แตร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉มการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อท13รองร�บการเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงท13
อาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะเิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<:น

นอกจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1การก4าหนดต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดผลกา
รด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แ นนงานหล�กท13ส4า คุณภาพการ�ญ์ จินดาประท13ใ ชิงยุทธศาสตร์ และ��'ตดตามคุณภาพการวามคุณภาพการ2บหน'า
ของแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ และม1การตดตามต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อน4ามาปร�บปร	งการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดผลส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�
ตามท13ก4าหนดไว'



หมวด 2 การวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนระด�บพัฒน2:นฐาน (Fundamental Level) ส4าหร�บการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"น�:นประกอบไปด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ท�:งส:น 7 เิชิงยุทธศาสตร์ แ ร23อง เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า SP1 ถ<ง SP7 โ ดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ก4าหนดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมไว'ให'พัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณา
ว0าส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การได'ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามแนวทางอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมหร2อไม0 ท�:งน1:แนวทางการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13ก4าหนดไว'จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะ
คุณภาพการรอบคุณภาพการล	มต�:งแต0การก4าหนดข�:นตอน และกรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลาท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม ผ&'ร�บผดชิงยุทธศาสตร์ และ��อบ การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดสรรทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร การ
ส23อสารท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� รวมถ<งการถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดระด�บองคุณภาพการ"กรลงส&0ระด�บบ	คุณภาพการคุณภาพการล ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"และ
วางแผนบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อรองร�บการเิชิงยุทธศาสตร์ แปล13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นแปลงท13อาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะเิชิงยุทธศาสตร์ แกดข<:น



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
ภาคุณภาพการร�ฐจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1แนวทางการพัฒน�ฒนาเิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะ
ของแต0ละหมวด ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งในหมวดท13 2 ว0า
ด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการวางแผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งม1อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0 7 แนวทาง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3ง
เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า SP1 ถ<ง SP7

การพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาหล�ก 
ADLI มาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาว0าได'
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการไปถ<งไหนแล'ว โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
การพัฒน�ฒนาหมวด 2 ในป�พัฒน.ศ. 2554 น1:
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ท�:ง 4 ต�ว 

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การก4าหนดข�:นตอน กจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�กรรม กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลา และผ&'ร�บผด
ชิงยุทธศาสตร์ และ��อบในการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ 4 ป� และแผนประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าป�

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การก4าหนดข�:นตอน กจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�กรรม กรอบเิชิงยุทธศาสตร์ แวลา และผ&'ร�บผด
ชิงยุทธศาสตร์ และ��อบในการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ 4 ป� และแผนประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าป�SP1SP1SP1SP1

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การน4าป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ในและภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นอก สภาพัฒนแวดล'อมท13
ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ มาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ประกอบการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ในการวางแผน

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การน4าป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ในและภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นอก สภาพัฒนแวดล'อมท13
ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ มาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ประกอบการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ในการวางแผนSP2SP2SP2SP2

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การวางแผนกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ด'านการบรหารทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการลให'
สอดคุณภาพการล'องก�บแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ 4 ป� และแผนประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าป�

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การวางแผนกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ด'านการบรหารทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการลให'
สอดคุณภาพการล'องก�บแผนปฎีการจัดการเชิงคุณบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ 4 ป� และแผนประจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าป�SP3SP3SP3SP3

ผ&'บรหารต'องม1การส23อสารและท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ในเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" ไปยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�ง
บ	คุณภาพการลากรท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให' ม1การน4าแผนไปส&0การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ต

ผ&'บรหารต'องม1การส23อสารและท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ในเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" ไปยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�ง
บ	คุณภาพการลากรท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให' ม1การน4าแผนไปส&0การปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตSP4SP4SP4SP4

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดและเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ระด�บองคุณภาพการ"กรลงส&0ระ ด�บ
หน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งาน (ส4าน�ก/กอง) และระด�บบ	คุณภาพการคุณภาพการล

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การม1การถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอดต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดและเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ระด�บองคุณภาพการ"กรลงส&0ระ ด�บ
หน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งาน (ส4าน�ก/กอง) และระด�บบ	คุณภาพการคุณภาพการลSP5SP5SP5SP5

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การต'องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ารายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดโคุณภาพการรงการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อใ ชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการตดตามผล
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานใ ห'สามารถบรรล	เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การต'องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4ารายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ละเิชิงยุทธศาสตร์ แอ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ดโคุณภาพการรงการเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อใ ชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการตดตามผล
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานใ ห'สามารถบรรล	เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การSP6SP6SP6SP6

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การต'องม1การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"และจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งตาม
มาตรฐาน COSO

ส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การต'องม1การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"และจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งตาม
มาตรฐาน COSOSP7SP7SP7SP7



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2PMQA 2 Strategic Planning

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 95)



ต�วอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างแผนภาพัฒน (Flow Chart) ของกระบวนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��ł�บ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การPMQA 2 Strategic Planning



ต�วอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างแผนภาพัฒน (Flow Chart) ของกระบวนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��ł�บ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การPMQA 2 Strategic Planning



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2PMQA 2 Strategic Planning

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 96)

ฐานข�อม&ล



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2PMQA 2 Strategic Planning

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 97)
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ฐานข�อม&ล
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ต�วอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างแผนกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การบรหารทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล (HR Scorecard)PMQA 2 Strategic Planning

การวางแผนกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ด'านการบรหารทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการลจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะ
ต'องคุณภาพการรอบคุณภาพการล	มท�:งมตของการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร
บ	คุณภาพการคุณภาพการล (HR Management) และการพัฒน�ฒนาทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร
บ	 คุณภาพการคุณภาพการล (HR Development) รวมท�:งการน4าระบบ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศและการส23อสารมาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการแผนการบรหาร
ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล



ต�วอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างแผนกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"การบรหารทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล (HR Scorecard)PMQA 2 Strategic Planning
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SECI Model
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การถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ทอด (Cascading) ต�ว
ชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดและเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ระด�บ
องคุณภาพการ"การลงส&0ระด�บหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งาน 
และระด�บบ	คุณภาพการคุณภาพการลน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต�องม1
การทบทวนเิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บ
- วส�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท�ศน" ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
- บทบาทหน'าท13ของหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งาน
- บทบาทหน'าท13ของบ	คุณภาพการลากร
- เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด ของหน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
งานและบ	คุณภาพการคุณภาพการล

รวมท�:งจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1การก4าหนด
เิชิงยุทธศาสตร์ แปXาประสงคุณภาพการ"และต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะ
สมและสอดคุณภาพการล�องท�:งในระด�บ
หน0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งานและระด�บบ	คุณภาพการคุณภาพการล

ทบทวนว�ส�ยท�ศน
 
ประเด็นยุ�นย�ทธศาสตร
 

เป�าประสงค์�䍰ᇏ�0��


จ�ด็นยุท�าแผนท��
ย�ทธศาสตร
 ระด็นยุ�บ

องค์�䍰ᇏ�0��
กร

ก�าหนด็นยุต�วช�#ว�ด็นยุ ค์�䍰ᇏ�0��$า
เป�าหมายระด็นยุ�บ

องค์�䍰ᇏ�0��
กร

ทบทวนบทบาท 
หน�าท��ของหน$วยงาน

จ�ด็นยุท�าแผนท��ย�ทธศาสตร
 
เป�าประสงค์�䍰ᇏ�0��
 ระด็นยุ�บ

หน$วยงาน

ก�าหนด็นยุต�วช�#ว�ด็นยุ ค์�䍰ᇏ�0��$า
เป�าหมายระด็นยุ�บ

หน$วยงาน

ทบทวนบทบาท 
หน�าท��ของบ�ค์�䍰ᇏ�0��ลากร

ก�าหนด็นยุเป�าประสงค์�䍰ᇏ�0��

ระด็นยุ�บบ�ค์�䍰ᇏ�0��ค์�䍰ᇏ�0��ล

ก�าหนด็นยุต�วช�#ว�ด็นยุ ค์�䍰ᇏ�0��$า
เป�าหมาย ระด็นยุ�บ

บ�ค์�䍰ᇏ�0��ค์�䍰ᇏ�0��ล

ทบทวนว�ส�ยท�ศน
 
ประเด็นยุ�นย�ทธศาสตร
 

เป�าประสงค์�䍰ᇏ�0��


จ�ด็นยุท�าแผนท��
ย�ทธศาสตร
 ระด็นยุ�บ

องค์�䍰ᇏ�0��
กร

ก�าหนด็นยุต�วช�#ว�ด็นยุ ค์�䍰ᇏ�0��$า
เป�าหมายระด็นยุ�บ

องค์�䍰ᇏ�0��
กร

ทบทวนบทบาท 
หน�าท��ของหน$วยงาน

จ�ด็นยุท�าแผนท��ย�ทธศาสตร
 
เป�าประสงค์�䍰ᇏ�0��
 ระด็นยุ�บ

หน$วยงาน

ก�าหนด็นยุต�วช�#ว�ด็นยุ ค์�䍰ᇏ�0��$า
เป�าหมายระด็นยุ�บ

หน$วยงาน

ทบทวนบทบาท 
หน�าท��ของบ�ค์�䍰ᇏ�0��ลากร

ก�าหนด็นยุเป�าประสงค์�䍰ᇏ�0��

ระด็นยุ�บบ�ค์�䍰ᇏ�0��ค์�䍰ᇏ�0��ล

ก�าหนด็นยุต�วช�#ว�ด็นยุ ค์�䍰ᇏ�0��$า
เป�าหมาย ระด็นยุ�บ

บ�ค์�䍰ᇏ�0��ค์�䍰ᇏ�0��ล



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2PMQA 2 Strategic Planning



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 2PMQA 2 Strategic Planning
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การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อระบ	คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งอาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�พัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งหลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ด'าน เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��0น
 คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งด'านกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ" (Strategic Risk)
 คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งด'านการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน (Operational Risk)
 คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งด'านการเิชิงยุทธศาสตร์ แงน (Financial Risk)
 คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งด'านการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตตามกฎีการจัดการเชิงคุณหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉/กฎีการจัดการเชิงคุณระเิชิงยุทธศาสตร์ แบ1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บ (Compliance Risk)

ในการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งน�:น นอกจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งด'านต0างๆแล'ว จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะ
ต'องน4าคุณภาพการวามคุณภาพการดเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องธรรมาภบาลท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องในแต0ละด'านมาเิชิงยุทธศาสตร์ แ ป>นป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ในการ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ง เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��0น ประสทธผล (Effectiveness) ประสทธภาพัฒน 
(Efficiency) คุณภาพการวามโปร0งใส (Transparency) การม1ส0วนร0วม (Participation) 
ภาระร�บผดชิงยุทธศาสตร์ และ��อบ (Responsibility) ด'านนตธรรม (Rules of Law) การตอบสนอง 
(Responsiveness) การกระจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉อ4านาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� (Decentralization) คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แสมอภาคุณภาพการ (E
quity) และการม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นฉ�นทามต (Consensus Oriented) ด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ

6. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
กระบวนการ

5. การม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'น
ทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากรบ	คุณภาพการคุณภาพการล

4. การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

3. การให'คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
ก�บผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

และผ&'ร�บบรการ

1. การน4า
องคุณภาพการ"กร

2. การวางแผน
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร 

สภาพัฒนแวดล'อม คุณภาพการวามส�มพัฒน�นธ" และคุณภาพการวามท'าทายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

7. ผลล�พัฒนธ"
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการหมวด 4

หมวด 4 การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'หมวด 4 การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

4.1 การว�ดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ

4.1 การว�ดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ

4.2 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ และ
คุณภาพการวามร&'

4.2 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ และ
คุณภาพการวามร&'

ก. คุณภาพการวามพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งานของ
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ

ก. คุณภาพการวามพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งานของ
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศก. การว�ดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน

การ

ก. การว�ดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน

การ

ข. การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

ข. การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

ข. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ         

คุณภาพการวามร&'

ข. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ         

คุณภาพการวามร&'

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกการรวบรวม 
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ      
ท13สอดคุณภาพการล'อง และ           
บ&รณาการ

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกและการใชิงยุทธศาสตร์ และ��'        
 ข'อม&ลสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ          
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งเิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แท1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บ

• การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน-การและ
แผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

• การส23อผลการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสน�บสน	นการต�ดสนใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

•  การท4าให'ข'อม&ลและ        
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งาน 

•  การเิชิงยุทธศาสตร์ แปBดเิชิงยุทธศาสตร์ แผยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ข'อม&ลและ 
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ

•  ฮาร"ดแวร"และซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴อฟท"แวร" ม1
คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อถ2อได' ปลอดภ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'
งานง0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

• การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

• การท4าให'ม�3นใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ว0า         
   ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ 
ถ&กต'อง ท�นการณ" เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อถ2อ
ได' ปลอดภ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 แม0นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉4า และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นคุณภาพการวามล�บ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการหมวด 4

หมวด 4 การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'หมวด 4 การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

4.1 การว�ดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ

4.1 การว�ดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ

ก. การว�ดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน

การ

ก. การว�ดผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน

การ

ข. การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

ข. การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ

ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกการรวบรวม 
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ      
ท13สอดคุณภาพการล'อง และ           
บ&รณาการ

• การเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อกและการใชิงยุทธศาสตร์ และ��'        
 ข'อม&ลสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ          
เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งเิชิงยุทธศาสตร์ แปร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บเิชิงยุทธศาสตร์ แท1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉บ

• การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน-การและ
แผนเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��งกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

• การส23อผลการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"
เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสน�บสน	นการต�ดสนใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

หมวด 4.1 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บการว�ดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานของส0วนราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งการท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะว�ดและ
วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานได'น�:น องคุณภาพการ"กร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม1ข'อม&ล/สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13สอดคุณภาพการล'อง
ก�บยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ขององคุณภาพการ"กร และม1วธ1การว�ดผล
และวธ1การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานท13
สามารถท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อมโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งไปยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�งเิชิงยุทธศาสตร์ แปXาหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��ง
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ได' ด�งน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�<งต'องม1การคุณภาพการ�ดเิชิงยุทธศาสตร์ แล2อก
ข'อม&ลท13สามารถท4าให'ว�ดและวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผลการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานท�:งกระบวนการหล�ก (Primary 
Activity) และกระบวนการสน�บสน	น 
(Supporting Activity)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการหมวด 4

หมวด 4 การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'หมวด 4 การว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

4.2 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ และ
คุณภาพการวามร&'

4.2 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ และ
คุณภาพการวามร&'

ก. คุณภาพการวามพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งานของ
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ

ก. คุณภาพการวามพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งานของ
ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ ข. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ         

คุณภาพการวามร&'

ข. การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ         

คุณภาพการวามร&'

•  การท4าให'ข'อม&ลและ        
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศพัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งาน 

•  การเิชิงยุทธศาสตร์ แปBดเิชิงยุทธศาสตร์ แผยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ข'อม&ลและ 
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ

•  ฮาร"ดแวร"และซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴อฟท"แวร" ม1
คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อถ2อได' ปลอดภ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'
งานง0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

• การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'

• การท4าให'ม�3นใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ว0า         
   ข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ 
ถ&กต'อง ท�นการณ" เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อถ2อ
ได' ปลอดภ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 แม0นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉4า และ
เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นคุณภาพการวามล�บ

หมวด 4.2 เิชิงยุทธศาสตร์ แป>นการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการเิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วก�บการท4าให'ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศม1
คุณภาพการวามพัฒนร'อมในการใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งาน และยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�งรวมถ<งเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อง
การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'ด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งองคุณภาพการ"กรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องม	0ง
เิชิงยุทธศาสตร์ แน'นในเิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของ ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13ม1คุณภาพการวาม
คุณภาพการรอบคุณภาพการล	มข'อม&ลท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการท4างานอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างคุณภาพการรบถ�ว
นและถ&กต'อง (ม1การตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�เิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��5คุณภาพการข'อม&ล) ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�น
ม1การปร�บปร	งแก'ไขข'อม&ลให'ม1คุณภาพการวามท�นสม�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
ให'พัฒนร'อมใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งานอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0เิชิงยุทธศาสตร์ แสมอ ท�:งน1:หมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉รวมถ<ง
อ	ปกรณ"เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ม1คุณภาพการวามน0าเิชิงยุทธศาสตร์ แชิงยุทธศาสตร์ และ��23อถ2อและใชิงยุทธศาสตร์ และ��'งาน
ง0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 และม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'นการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แป>น
ระบบจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นสามารถน4าคุณภาพการวามร&'ท13ม1อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0ในองคุณภาพการ"กรมา
ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ประโยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ชิงยุทธศาสตร์ และ��น"ในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างด1

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



หมวด 4 การว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒนระด�บพัฒน2:นฐาน 
(Fundamental Level) 
ส4าหร�บการว�ด วเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห" 
และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'น�:น
ประกอบไปด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"ท�:งส:น 
7 เิชิงยุทธศาสตร์ แ ร23อง เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า IT1 ถ<ง IT7 
โ ดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ก4าหนดเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นแนวทางการ
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมให'ม1
การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการด'านระบบ
ฐานข'อม&ลและเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉1
การส23อสารและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ 
ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'
ให'สอดร�บยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และ
คุณภาพการวามต'องการของผ&'ม1ส0วนได'
ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 และม1การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
คุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งด'านสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ
ให'ม1คุณภาพการวามพัฒนร'อมตลอดเิชิงยุทธศาสตร์ แวลา



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ
ภาคุณภาพการร�ฐจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1แนวทางการพัฒน�ฒนาเิชิงยุทธศาสตร์ แฉพัฒนาะ
ของแต0ละหมวด ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งในหมวดท13 4 ว0า
ด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉เิชิงยุทธศาสตร์ แร23องของการว�ด การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผล
การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการ และการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวาม
ร&'น1:ม1อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0 7 แนวทาง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งเิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า IT1 
ถ<ง IT7

การพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการน�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องน4าเิชิงยุทธศาสตร์ แอาหล�ก 
ADLI มาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณาว0าได'
ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการไปถ<งไหนแล'ว โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉การประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
การพัฒน�ฒนาหมวด 4 ในป�พัฒน.ศ. 2553 น1:
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะใชิงยุทธศาสตร์ และ��'เิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งสองต�วคุณภาพการ2อ A (Approach) 
และ D (Deployment) ส4าหร�บ IT1 
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นถ<ง IT7 ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กเิชิงยุทธศาสตร์ แว'น IT5 ท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะพัฒนจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ารณา
ต�ว L (Learning) ด'วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

ม1ระบบฐานข'อม&ลท13ชิงยุทธศาสตร์ และ��0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉สน�บสน	นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ และม1ฐานข'อม&ลผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน

ม1ระบบฐานข'อม&ลท13ชิงยุทธศาสตร์ และ��0วยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉สน�บสน	นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"
และแผนปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ และม1ฐานข'อม&ลผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานIT1IT1IT1IT1

ทบทวนฐานข'อม&ลเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสน�บสน	นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานของกระบวนการท13สร'าง
คุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการละ 1 ฐานข'อม&ล

ทบทวนฐานข'อม&ลเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสน�บสน	นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานของกระบวนการท13สร'าง
คุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า กระบวนการละ 1 ฐานข'อม&ลIT2IT2IT2IT2

ม1ฐานข'อม&ลเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสน�บสน	นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานของกระบวนการสน�บสน	น 
กระบวนการละ 1 ฐานข'อม&ล

ม1ฐานข'อม&ลเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อสน�บสน	นการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานของกระบวนการสน�บสน	น 
กระบวนการละ 1 ฐานข'อม&ลIT3IT3IT3IT3

ม1ระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉1สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ประชิงยุทธศาสตร์ และ��าชิงยุทธศาสตร์ และ��นสามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าถ<งข'อม&ล
ข0าวสารและร�บบรการผ0านระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉1สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศ

ม1ระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉1สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ประชิงยุทธศาสตร์ และ��าชิงยุทธศาสตร์ และ��นสามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าถ<งข'อม&ล
ข0าวสารและร�บบรการผ0านระบบเิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉1สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศIT4IT4IT4IT4

ม1ระบบการตดตาม เิชิงยุทธศาสตร์ แฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Đ���ꬰ楫����᠔ϙꬔ楫ᠰϙ撀ᠰϙ�Xาระว�ง และเิชิงยุทธศาสตร์ แต2อนภ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 (Warning System)ม1ระบบการตดตาม เิชิงยุทธศาสตร์ แฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�����������Đ���ꬰ楫����᠔ϙꬔ楫ᠰϙ撀ᠰϙ�Xาระว�ง และเิชิงยุทธศาสตร์ แต2อนภ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 (Warning System)IT5IT5IT5IT5

ม1ระบบบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งของระบบฐานข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศม1ระบบบรหารคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แส13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉งของระบบฐานข'อม&ลและสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศIT6IT6IT6IT6

จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'และน4าแผนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าแผนการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'และน4าแผนไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตIT7IT7IT7IT7
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ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องก�บหมวด 4 และหมวดอ23นๆการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 1 ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 2 ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 3

ฐานข�อม&ลสน�บสน	นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และแผน
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตราชิงยุทธศาสตร์ และ��การ โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม1ฐานข'อม& ลรองร�บในแต0ละประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"

ฐานข�อม&ล
ผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน

การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตาม IT1 น�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'อง
องประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ท13ก4าหนดไว'
จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากการท4า PMQA หมวด 2 โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
องคุณภาพการ"การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องพัฒน�ฒนาฐานข'อม&ลท13
สน�บสน	นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"และพัฒน�ฒนาฐานข'อม&ลท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'
แสดงผลการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะอง
ก�บแผนท13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ขององคุณภาพการ"การ

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"
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กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน	น

ฐานข�อม&ลสน�บสน	น
การกระบวนการ

สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0า

การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตาม IT2 และ IT3 น�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'ององ
กระบวนการท13งานท13สร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0าและกระบวนการ
สน�บสน	นท13ก4าหนดไว'จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ากการท4า PMQA หมวด 6 โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
องคุณภาพการ"การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องพัฒน�ฒนาฐานข'อม&ลท13สน�บสน	นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนน
การของกระบวนการสร'างคุณภาพการ	ณคุณภาพการ0าและฐานข'อม&ลท13
สน�บสน	นการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการของกระบวนการสน�บสน	น

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 1 ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 2 ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 3

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ฐานข�อม&ลสน�บสน	น
การกระบวนการ

สน�บสน	น
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ล�กษณะส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ"กร ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13เิชิงยุทธศาสตร์ แก13ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉วข'องก�บหมวด 4 และหมวดอ23นๆการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 1 ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 2

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
การให'ข'อม&ลข0าวสาร

และคุณภาพการวามร&'

การด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนการตาม IT4 น�:นจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องอาศ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ผลการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13
ก4าหนดไว'ในการจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4า PMQA หมวด 3 โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉องคุณภาพการ"การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะต'องจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดท4าระบบ
สารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉สามารถเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าถ<งข'อม&ลสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศและคุณภาพการวาม
ร&'ท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าเิชิงยุทธศาสตร์ แป>น ตลอดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นให'ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉สามารถท13จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใชิงยุทธศาสตร์ และ��'บรการได'อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างม1
ประสทธภาพัฒน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศท13พัฒน�ฒนาข<:นคุณภาพการวรจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�4าแนกร&ปแบบตาม
ประเิชิงยุทธศาสตร์ แภทของผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉คุณภาพการ4าน<งถ<งคุณภาพการวามต'องการท13หลากหลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ของผ&'ม1
ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉แต0ละกล	0มอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสม

หมวด 6 การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการกระบวนการ

ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 1 ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 2 ประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" 3

หมวด 1 การน4าองคุณภาพการ"กร

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร" และกลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"

ระบบสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อ
ให'บรการ

หมวด 3 ผ&'ร�บบรการ และ ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉

กระบวนการสร	างค�ณค�า กระบวนการสน�บสน	น



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4PMQA 4 

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 116)



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4PMQA 4 



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4PMQA 4 

การใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ระบบภ&มสารสนเิชิงยุทธศาสตร์ แทศเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อการต�ดสนใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�เิชิงยุทธศาสตร์ แร3มเิชิงยุทธศาสตร์ แข'า
มาม1บทบาทมากข<:นเิชิงยุทธศาสตร์ แร23อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ๆในการใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ประกอบการ
ต�ดสนใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻� โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท4าให'เิชิงยุทธศาสตร์ แกดคุณภาพการวามแม0นยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉4าและประหยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉�ดงบ
ประมาณในการศ<กษาคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แป>นไปได'ของตลาด



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4PMQA 4 

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 117)

1. Acceptable Use Policy
2. Wireless Policy
3. Information Security Policy
4. E-mail Policy
5. Internet Security Policy
6. Access Control Policy
7. IDS/IPS Policy
8. Bakcup & Recovery Policy



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4PMQA 4 

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 117)



การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ"กรตามเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"หมวด 4PMQA 4 

คุณภาพการ&0ม2อคุณภาพการ4าอธบายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ด PMQA 2554 ระด�บกรม (หน'า 166)



การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดแข5งจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดอ0อนโอกาสและอ	ปสรรคุณภาพการ (SWOT Analysis)

Albert Humphrey ได'น4า
เิชิงยุทธศาสตร์ แสนอแนวคุณภาพการดในการวางแผน
กลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธ"ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า SWOT 
Analysis โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ให'ประเิชิงยุทธศาสตร์ แมน
ป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ในและภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นอก
องคุณภาพการ"การ และใชิงยุทธศาสตร์ และ��'เิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการนคุณภาพการ TO
WS ในการก4าหนดประเิชิงยุทธศาสตร์ แด5น
ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	ทธศาสตร"ต0อไป

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



กล	0มผ&'ม1ส0วนได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13
ไม0ได'ม1อทธพัฒนลต0อองคุณภาพการ"กร

กล	0มผ&'ม1ส0วนได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13ม1อทธพัฒนล
ต0อองคุณภาพการ"กรพัฒนอสมคุณภาพการวร

กล	0มผ&'ม1ส0วนได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท13ม1อทธพัฒนลต0อ
องคุณภาพการ"กรมากและอาจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม1ผลต0อ
การต�ดสนใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ขององคุณภาพการ"กร

Curtis Kastner 
ได'พัฒน�ฒนาในการ
ว�ดผลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงาน
ขององคุณภาพการ"การโดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ให'
คุณภาพการวามส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บมต
ด'านคุณภาพการวามหลาก

หลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ของผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ขององคุณภาพการ"การ 
(Stakeholders) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งการว�ดผลปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงาน
โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ใชิงยุทธศาสตร์ และ��' Stakeholder Approach น1:จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ะม	0งเิชิงยุทธศาสตร์ แน'น
การส0งมอบผลการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตงานให'ส�มพัฒน�นธ"ก�บ
คุณภาพการวามคุณภาพการาดหว�งหร2อคุณภาพการวามต'องการของผ&'ม1ส0วน
ได'เิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ท	กกล	0มอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างสมด	ล

การวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"ผ&'ม1ส0วนได'ส0วนเิชิงยุทธศาสตร์ แส1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉 (Stakeholders Analysis)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&' (Knowledge Management)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ในป� คุณภาพการ.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได'ต1พัฒนมพัฒน"หน�งส2อ
ชิงยุทธศาสตร์ และ��23อว0า “The Knowledge-Creating Company : How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation” ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งท�:งสองคุณภาพการนได'น4าเิชิงยุทธศาสตร์ แสนอร&ปแบบของ
การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการคุณภาพการวามร&'ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แร1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กว0า SECI Model อ�นโด0งด�ง

โดยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ม1เิชิงยุทธศาสตร์ แน2:อหาหล�กๆอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉&0ท13การหม	นเิชิงยุทธศาสตร์ แว1ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉นระหว0าง Tacit Knowledge ก�บ 
Explicit Knowledge ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว���쐨у⒄ᙴߌ��“�슄㭦礃⟪샿姴Ĩ�㰬斨槿����⒴斌槿ⓐ蒨ቋⓐ��整槿敜槿嗨ስ䅴<3งอาศ�ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉กระบวนการท�:งส13 คุณภาพการ2อ Socialization, 
Externalization, Combination และ Internalization



เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการชิงยุทธศาสตร์ และ���บเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนองคุณภาพการ"กร

เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการวเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการราะห"และวางแผน
 Impact & Urgency Matrix
 Readiness Assessment

เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อในการสร'างคุณภาพการวามพัฒนร'อมส0วนบ	คุณภาพการคุณภาพการลและท1มงาน
 การส23อสารภายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ใน
 การสร'างภาพัฒนล�กษณ"อ�นพัฒน<งประสงคุณภาพการ"ส0วนบ	คุณภาพการคุณภาพการล
 การพัฒน�ฒนาสมรรถนะส0วนบ	คุณภาพการคุณภาพการล

เิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการร23องม2อท13ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในการตดตามประเิชิงยุทธศาสตร์ แมนผล 
 ต�วชิงยุทธศาสตร์ และ��1:ว�ดการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน (Performance Indicators)
 การตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สอบคุณภาพการวามพัฒนร'อมด'านทร�พัฒนยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ากร
 การตรวจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�สอบอารมณ"ร0วมในการด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนงาน (Mood Meter)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ป�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉แห0งคุณภาพการวามส4าเิชิงยุทธศาสตร์ แร5จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ในการชิงยุทธศาสตร์ และ���บเิชิงยุทธศาสตร์ แคุณภาพการล23อนองคุณภาพการ"กร

 ผ&'บรหารต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างด1ถ<งการน4า หล�กเิชิงยุทธศาสตร์ แกณฑ์คุณภาพการบริ"คุณภาพการ	ณภาพัฒน
การบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการ (PMQA) มาใชิงยุทธศาสตร์ และ��'ในองคุณภาพการ"กร

 ผ&'บรหารต'องเิชิงยุทธศาสตร์ แข'ามาม1ส0วนร0วมอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�รงจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��งและต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง
 มอบหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ให'ม1ผ&'ร�บผดชิงยุทธศาสตร์ และ��อบอยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างเิชิงยุทธศาสตร์ แต5มเิชิงยุทธศาสตร์ แวลา
 ม1การพัฒน�ฒนาให'ผ&'ด4าเิชิงยุทธศาสตร์ แนนกจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�กรรม/โคุณภาพการรงการ เิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�

แนวคุณภาพการดและม1ท�กษะ
 ก4าหนดจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�	ดม	0งหมายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉ให'ชิงยุทธศาสตร์ และ���ดเิชิงยุทธศาสตร์ แจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นเิชิงยุทธศาสตร์ แพัฒน23อให'ม1คุณภาพการวามก'าวหน'า

อยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉0างต0อเิชิงยุทธศาสตร์ แน23อง
 ส23อสารท4าคุณภาพการวามเิชิงยุทธศาสตร์ แข'าใจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�ก�บคุณภาพการนในองคุณภาพการ"กรให'เิชิงยุทธศาสตร์ แห5นคุณภาพการวาม

ส4าคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
 จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดให'ม1ชิงยุทธศาสตร์ และ��0องทางการถ0ายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉โอนคุณภาพการวามร&'ท13หลากหลายุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉
 ประยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉	กต"ใชิงยุทธศาสตร์ และ��'เิชิงยุทธศาสตร์ แทคุณภาพการโนโลยุทธศาสตร์ และ���즀䃕X�㭉1ท13เิชิงยุทธศาสตร์ แหมาะสมก�บสภาพัฒนขององคุณภาพการ"กร
 กระต	'นให'ม1การจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดต�:งชิงยุทธศาสตร์ และ��	มชิงยุทธศาสตร์ และ��นแห0งการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเอง ต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�금ൖ團弸ద夘廨ద塘Ř�桻곊��łบ�ตท�3วท�:งองคุณภาพการ"กร

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ



ขอบคุณภาพการ	ณคุณภาพการร�บ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻��ดการภาคุณภาพการร�ฐ

ดร. ธนาวชิงยุทธศาสตร์ และ��ญ์ จินดาประ" จัดการภาครัฐ���즀䃕`���굌橻�นดาประดษฐ"
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