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หลักสูตร เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ (PMQA Criteria) - Lecture
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award : PMQA) เป็ นเป้าหมายสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.25462550) ที่ ต้ องการให้ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารยกระดับ คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการท างานไปสู่
มาตรฐานสากล (High Performance) ซึ่งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครั ฐ
ประกอบด้ วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ลักษณะสาคัญขององค์กร และเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ ซึง่ มี 7 หมวด ดังนี ้ 1)การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ ความสาคัญ
กับผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย 4) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การดาเนินการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่มีความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิดความเป็ นมา หลักการ ตลอดจน
กระบวนการในการดาเนินการเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ PMQA และการจัดการ
ความรู้ซงึ่ เป็ นหัวข้ อหนึง่ ใน PMQA
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องสามารถนาการประเมินองค์กรด้ วยตนเอง ไปประยุกต์ใช้ ใน
การดาเนินการตามตัวชี ้วัดด้ านการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐได้ อย่างเป็ นรูปธรรม

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับกลาง และระดับสูง
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

หัวข้ อฝึ กอบรม
 หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
 แนวคิด การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
 เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

Tel.0-2-619-5500 ext. 586 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

กิจกรรม
หลักการและเหตุผลการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
พักรับประทานอาหารว่าง
แนวคิด การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
หมวด 3 การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริ การและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
พักรับประทานอาหารว่าง
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุง่ เน้ นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ถาม – ตอบ

หมายเหตุ : เนื ้อหาการฝึ กอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย จากวิทยากรที่ปรึกษา
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14.30 – 14.45
14.45 – 16.30

40 คน
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หลักสูตร เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ (PMQA Criteria) - Lecture
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD Projector

จานวน
1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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