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PMQA Easy

• PMQA Easy อยู่ในรูปแบบของค าถาม-ค าตอบ

• ประเด็นต่างๆ อ้างอิงตาม PMQA 4.0 แต่ละประเด็นมีค าถาม 1-2 ข้อ

• แต่ละข้อเป็นค าถามที่ทุกหน่วยงานมส่ีวนร่วมได้

• แนวทางการตอบค าถาม

– ตอบสั้นๆ ให้ได้ใจความ (font Sarabun 16 ไม่ควรเกิน 5 บรรทัด)

– ไม่เคยท า... ตอบไมเ่คยท า / ไม่ม.ี.. ตอบไมม่ี

– ไม่ทราบ… ตอบไม่ทราบ (ไปคน้หาข้อมูลภายหลัง)



PMQA Easy Framework
หมวด 2  การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์
2.1 แผนยุทธศาสตร์
2.2 เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์

2.3 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย 
การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่
ทันสมัย
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความ
ผูกพัน
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการ
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรยีน

หมวด 1 การน าองค์การ

1.1 ระบบการน าองค์การที่สรา้งความ
ยั่งยืน
1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใส
1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการ
สรา้งการมีส่วนร่วม
1.4 การค านึงถึงผลกระทบตอ่สังคม

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร

5.1 ระบบการจัดการบุคลากร
5.2 ระบบการท างาน
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างาน
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร

หมวด 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัตกิาร

6.1 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
ผลผลิต กระบวนการ และบริการ
6.2 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร
6.3 การมุ่งเน้นประสิทธิผลและ
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

หมวด 4 การวัด วเิคราะห์ และ
จัดการความรู้

4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัด
4.2 การวเิคราะห์ผลจากขอ้มูล

4.3 การจัดการความรู้
4.4 การปรับระบบการท างานให้เป็น
ดจิิทัล



หมวด 1 การน าองค์การ
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยนื

ผู้บรหิารก าหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสรา้งวัฒนธรรมที่มุ่งเนน้ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย โดยทิศทางคอื..............

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส

มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปรง่ใส คอื.................................

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน โดยมีกลไก/แนวทาง คอื............

เครอืข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคอื..........................................

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะส้ัน และระยะยาว

มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกดิขึน้จากการด าเนินงานของหนว่ยงาน โดยมาตรการน้ันคอื….........



หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

2.1 แผนยุทธศาสตร์

ความท้าทายของหนว่ยงาน คอื…….......โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่……....

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คอื……............โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไดแ้ก่…….............…

ยุทธศาสตร์ในการสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน คอื……………………………………………………

2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายและตัวชีว้ัดของหนว่ยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติท้ังในระยะสัน้และระยะยาวดังนี้ ………………………………………………

2.3 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล

หน่วยงานมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนและเกดิผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ …………………………………………………



หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย

การค้นหาและรวบรวมขอ้มูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและ

สารสนเทศ ไดแ้ก่….......................น ามาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสยี คอื..........................

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน

การน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน มาหาแนวทางมาวเิคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ……….....………

วิธีการแก้ไขเชงิรุกคอื…...................…

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการ

มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียได้เฉพาะกลุ่ม คอื...................

มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียไดภ้าพรวม คอื.......................

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียน

มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรยีนมาเรียนรู ้และวเิคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราขอ้รอ้งเรยีนที่พบบอ่ย/ร้องเรียนซ้ า โดยข้อ

ร้องเรยีนที่พบบอ่ย/ร้องเรยีนซ้ า คอื…..............   และมีแนวทางในการแก้ไข คอื…................



หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัด

สารสนเทศส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร คอื…................

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้คน้หาสาเหตุของปัญหา คอื…..........และแก้ปัญหาเชิงนโยบายโดย…........

4.3 การจัดการความรู้

หน่วยงานมีการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก คอื..........................

หน่วยงานมีการจัดการความรู้จนแนวปฏิบัตทิี่ด ี(Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คอื.......................

4.4 การปรับระบบการท างานให้เป็นดิจทัิล

หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจทิัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพของกระบวนการท างาน

- การลดต้นทุน ได้แก่ ..................................................

- ตดิตามการท างานอย่างรวดเร็ว  ไดแ้ก่ ....................

- สรา้งนวัตกรรมการให้บริการ  ไดแ้ก่ ...........................

- การเชื่อมโยงเครอืข่ายและขอ้มูล  ไดแ้ก่ .....................



หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร

5.1 ระบบการจัดการบุคลากร

มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่สง่ผลกระทบต่อหนว่ยงาน คอื......................... มีการวางแผนก าลังคน โดย...................

5.2 ระบบการท างาน

มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุม่/กอง/ส านัก เพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน โดย..................... (ระบุรูปแบบของทีมงาน/

องคป์ระกอบของทมี) และมีผลส าเร็จของงาน คอื ............................

มีการสร้างความร่วมมือกับเครอืข่ายและหน่วยงานภายนอก คอื..................................... เพื่อรว่มกันแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่าง

มีประสทิธผิล คอื........................

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างาน

มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอความคิดริเร่ิม โดย.........................และมีการสนับสนุนความคิดรเิริ่มดังกล่าว โดย.............

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร

มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักของหน่วยงาน โดยแผนพัฒนาบุคลากรคอื.......................



หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

6.1 การสร้างนวัตกรรมในการปรบัปรงุผลผลติ กระบวนการ และบริการ

หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โดยกระบวนการนั้น คือ….................................. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง…..........................

6.2 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร

การลดต้นทุนและเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน โดย ….......................... (ระบุ นโยบาย/มาตรการ หรือวิธีการในการปฏิบัติ 

เชน่ การน าเทคโนโลยีดิจติัลมาใช้ การแบ่งปันทรัพยากรรว่มกับหนว่ยงานอ่ืน)

6.3 การมุ่งเน้นประสิทธิผลและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

ในปีท่ีผ่านมาหน่วยงานมีผลงานท่ีโดดเด่น ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ

ท่ีส าคัญ โดยผลงานท่ีโดดเด่นนั้น คือ...........................
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป.......................................


