




คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๒ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๒ 

 

สารบัญ 
 

    หัวขอ         หนา 
 

 ๑. วัตถุประสงค           ๓ 

  ๒. ผังกระบวนการทํางาน         ๔ 

        ๓. ขอบเขต       ๖ 

 ๔. ความรับผิดชอบ          ๖ 

 ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๗ 

 ๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารทีเ่กี่ยวของ                 ๘ 

 ๗. การจัดเกบ็และการเขาถึงเอกสาร         ๘ 

 ๘. ระบบการติดตามและประเมินผล         ๘ 

 ๙. ภาคผนวก            ๘ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๓ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๓ 

 

๑. วัตถุประสงค   
     ๑.๑ เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกองโครงการ
และงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
     ๑.๒ เพื่อสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
     ๑.๓ เพื่อใหการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ของหนวยขึ้นตรงและ
หนวยสมทบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
     ๑.๔ เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ผบ.ทร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนยุทธศาสตรกองทัพเรือดาน
บริหารจัดการ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๘ ใหหนวยตาง ๆ ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และ
คูมือการปฏิบัติงาน (Work mannal)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๔ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๔ 

 

๒. ผังกระบวนการทํางาน 
    ๒.๑ ผังกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส. 
 

ลําดับ ขั้นตอน 

มาตรฐาน
เวลา 

(วัน/ชม.) 

ขอกําหนด 
ของกระบวนการ 

(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

๑      
 

๓ วัน 

 เลขานุการฯ 
คณะทํางานฯ 

๒   
๒ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๓   
๓ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๔   
๗ วัน 

 นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส.
และหนวย

สมทบ 
 

๕   
๑ วัน 

 เลขานุการฯ 
คณะทํางานฯ 

๖   
 

๕ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๗   
๒ วัน 

  
นขต.บก.ฐท.สส. 
นขต.ฐท.สส.และ

หนวยสมทบ 

คณะทํางาน PMQA ทร. แจงแผนการดําเนินงานของ 
ทร. ในปงบประมาณปจจุบัน 

ทบทวนและพิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน PMQA  
พรอมเสนอขออนุมัติแผนงานประจําป 

 

ฐท.สส. พิจารณา 
 

ไมอนุมัต ิ

อนุมัต ิ

แจงหนวยที่เกี่ยวของจัดสงขอมูลทบทวน 
ลักษณะสําคัญขององคกรและขออนุมัติจัดประชุมทบทวนฯ ประจําป 

ประชุมคณะทํางานฯ หนวยที่เกี่ยวของทบทวน 
ลักษณะสําคัญขององคกร 

เสนอ ฐท.สส. เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

A 

แจงลักษณะสําคัญขององคกร ใหหนวยตางๆ 

เพื่อเตรียมประเมินตนเอง 

ก 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๕ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๕ 

 

ลําดับ ขั้นตอน 
มาตรฐาน

เวลา 
(ชม.) 

ขอกําหนดของ
กระบวนการ 
(กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ) 

ผูรับผิดชอบ 

     

๘      
๕ วัน  

 คณะทํางานฯ 
ยอยรายหมวด 

๙   
๑ วัน 

  
คณะทํางานฯ 

 
 

๑๐   
๑ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๑๑   
๒ วัน 

  
คป.ฐท.สส. 

๑๒   
๑ วัน 

(แจงลวง 
หนา ๓๐ 

วัน)  

 สปช.ทร./
คป.ฐท.สส. 

๑๓   
๑ วัน  

 เลขาฯ คณะ
ทํางานฯ 

๑๔   
 

๓ ชม. 
 
 

แจงผล
ภายใน 
ก.ย. 

 เลขาฯ คณะ
ทํางานฯ 

รวม ๓๔ วัน    
๓ ช.ม. 

 
 

ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 

 ประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง 

ก 

ฐท.สส. พิจารณา 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 คณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) แจงกําหนดการตรวจเยี่ยม (Site Visit)        
   

จัดประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) 

 คณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) ตรวจเยี่ยม (Site Visit) 

 จัดสงขอมูลผลการประเมินให คณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) รับทราบ 

 

แจงผลการประเมิน/

ปรับปรุงแกไข 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๖ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๖ 

 

๓.  ขอบเขต 
     ๓.๑ กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส. 
 เริ่มจากคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทร.(PMQA) แจงแผนการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทร.ให นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจรับทราบใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวย จากนั้น คป.ฐท.สส.จะจัดทํารางแผนการดําเนินงานในสวนของ ฐท.สส.เพื่อเสนอ ผบ.ฐท.สส.
อนุมัติ และเรียกประชุม คณะทํางาน PMQA ฐท.สส.และผูแทนหนวยรับทราบแผนและพิจารณาทบทวน “ลักษณะ
สําคัญขององคกร” ของ ฐท.สส. ปที่ผานมาเพื่อใหเปน “ลักษณะสําคัญขององคกร” ป ปจจุบัน คป.ฐท.สส.
ดําเนินการสรุปมติการประชุม และนําราง “ลักษณะสําคัญขององคกร” ที่ไดทบทวนเสนอ ผบ.ฐท.สส.เห็นชอบและ
ใหหนวยตางๆ และคณะทํางานฯ รายหมวดนําไปประเมินตนเอง โดยตอบคําถามตามเกณฑรายหมวด กอนเสนอที่
ประชุมคณะทํางาน ฯ พิจารณารวมกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ หนวยตางๆ และคณะทํางานรายหมวดจัดสงผลการ
ประเมินให คป.ฐท.สส. แลวจะเรียกประชุม คณะทํางาน PMQA ฐท.สส.และผูแทนหนวย เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตนเอง ตามที่คณะทํางานยอย ฯ ทั้ง ๖ คณะ ไดประเมินไวและรวบรวมสรุปผลเสนอ ผบ.ฐท.สส.เห็นชอบ
พรอมกับสงเอกสาร (พรอมไฟลขอมูล) ใหคณะทํางาน PMQA ทร. เพื่อรอรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) และเมื่อ
คณะทํางาน PMQA ทร. ตรวจเยี่ยมเรียบรอยจะแจงผลการตรวจใหหนวยรับตรวจทราบ และใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัตงิานในปตอไป 
 
๔.  ความรับผิดชอบ 
     ๔.๑ ผูบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มีหนาทีด่ังตอไปนี ้
  ๔.๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน PMQA ฐท.สส.พรอมกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ฐท.สส.ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของคณะทํางาน PMQA ทร.  
  ๔.๑.๒ พิจารณา/ลงนามใหความเห็นชอบผลการประเมินแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ฐท.สส. 
  ๔.๑.๓ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ฐท.สส. 
 ๔.๒ คณะทํางาน PMQA ฐท.สส. มีหนาที่ดังตอไปนี ้
  ๔.๒.๑ ดําเนินงานตามนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. 
  ๔.๒.๒ พิจารณาและสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.สส. 
  ๔.๒.๓ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฐท.
สส.ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งเสนอปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น พรอมแจงแนวทางการแกไขปญหาตอ 
ผบ.ฐท.สส. 
 ๔.๓ คป.ฐท.สส. มีหนาที่ดังตอไปนี ้
   ๔.๓.๑ รวบรวมและจัดเตรียมรางคําสั่ง/นโยบาย/แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ฐท.สส.เสนอตอ ผบ.ฐท.สส. / คณะทํางานฯ 
   ๔.๓.๒ ดําเนินการเขารวมประชุม/สัมมนากับ คณะทํางาน PMQA ทร.  
   ๔.๓.๓ รวบรวมและดําเนินการจัดทํารายละเอียดตามแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ ฐท.สส. 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๗ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๗ 

 

    ๔.๓.๔ ติดตามผลการดําเนินงาน และใหคําปรึกษา แนะนําในการดําเนินการตามแผนการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ฐท.สส. 
     ๔.๓.๕ ประสานขอมูลระหวาง นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ กับ คณะทํางาน PMQA 
ฐท.สส. และ คณะทํางาน PMQA ทร.  
   

๕.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ๕.๑ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของ ฐท.สส. 

 ๕.๑.๑ คณะทํางาน PMQA ทร. แจงแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
ทร.  ให นขต.ทร.และหนวยเฉพาะกิจ เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการดําเนินการของหนวย 

 ๕.๑.๒ คป.ฐท.สส. สรุปแผนของ ทร.และจัดทํารางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ ฐท.สส.และรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน PMQA ฐท.สส. เสนอ ผบ.ฐท.สส.พิจารณาอนุมัติ เพื่อให  
นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ ใชเปนกรอบในการดําเนินงาน 

 ๕.๑.๓ ผบ.ฐท.สส. พิจารณา และลงนามในบันทึก/คําสั่ง ถึง นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส. และหนวย
สมทบ แตหากไมเห็นชอบรางแผนฯหรือคําสั่งที่ คป.ฐท.สส. เสนอไป จะสงกลับใหแกไข 

 ๕.๑.๔ คป.ฐท.สส. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เมื่อผูบริหารลงนามหนังสือสั่งการ ให
ผูรับผิดชอบดําเนินการสงหนังสือดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผน และจัดสงขอมูลการทบทวน
ลักษณะสําคัญขององคกรของหนวยเพื่อเตรียมประชุมพิจารณารวมกัน 

 ๕.๑.๕ คป.ฐท.สส. จัดการประชุมชี้แจง/พิจารณาทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดทํารางลักษณะสําคัญขององคกร สงใหหนวยตางๆ พิจารณาปรับแกไขอีกครั้ง
กอนเสนอให ผบ.ฐท.สส.พิจารณาเห็นชอบใหหนวยตางๆ และคณะทํางานฯ รายหมวดนําไปประเมินตนเอง 

 ๕.๑.๖ ผบ.ฐท.สส. พิจารณา และลงนามในบันทึกเห็นชอบรางลักษณะสําคัญขององคกร แตหากไม
เห็นชอบรางฯ ที่ คป.ฐท.สส. เสนอไป จะสงกลับใหแกไข 

 ๕.๑.๗ คป.ฐท.สส. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เมื่อ ผบ.ฐท.สส.ลงนามเห็นชอบเสร็จเรียบรอย 
ดําเนินการจัดสงใหทุกหนวยงานของ ฐท.สส. ไดรับทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป รวมทั้งจัดสงให
ผูบังคับบัญชาและสํานักงานผูบังคับบัญชาทุกทานไดรับทราบดวย 

 ๕.๑.๘ หนวยตางๆ และคณะทํางานรายหมวด ประเมินตนเองตามแบบฟอรมที่กําหนด ผูรับผิดชอบ
ตองดําเนินการประเมินและจัดสงผลการประเมินให คป.ฐท.สส.(เลขานุการฯ) ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 ๕.๑.๙ คป.ฐท.สส.(เลขานุการฯ) สรุปผลการประเมิน ผูรับผิดชอบตองดําเนินการรวบรวมผลการ
ประเมินและจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวมกอนเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหคณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) ตอไป 

 ๕.๑.๑๐ ผบ.ฐท.สส. พิจารณา และลงนามในบันทึกเห็นชอบผลการประเมิน แตหากไมเห็นชอบตามที่ 
คป.ฐท.สส. เสนอไป จะสงกลับใหแกไข 

 ๕.๑.๑๑ คป.ฐท.สส. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เมื่อ ผบ.ฐท.สส.ลงนามเห็นชอบเสร็จเรียบรอย 
ดําเนินการจัดสงใหทุกหนวยงานของ ฐท.สส. ไดรับทราบและดําเนินการจัดสงใหคณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) ตอไป 

 ๕.๑.๑๒ คณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) แจงกําหนดตรวจเยี่ยม (Site Visit)  เมื่อคณะทํางานฯ ทร.
ไดรับขอมูลผลการประเมินของหนวยตาง ๆ แลวจะแจงกําหนดการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ลวงหนาประมาณ     
๓๐ วัน ใหหนวยตางๆ ของ ทร.เตรียมการในสวนที่เกี่ยวของ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
กองโครงการและงบประมาณ 

เรื่อง   กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ฐท.สส.  
เอกสารเลขที ่  แกไขครั้งที่  ....   ฉบับที่ ....  

วันที่บังคับใช       หนา ๘ ของ ๘ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนของกองโครงการงบประมาณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หามนําไปใชภายนอกหรือทําซ้ําโดยไมไดรับอนุญาต  ๘ 

 

 ๕.๑.๑๓ คป.ฐท.สส.(เลขานุการฯ) เตรียมการรับตรวจ ผูรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมผลการประเมิน
และจัดประชุมเพื่อเตรียมบุคลากรและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับใชในการการรับตรวจ  

 ๕.๑.๑๔ คณะทํางานฯ ทร.(สปช.ทร.) เขาตรวจเยี่ยม เมื่อดําเนินการตรวจเยี่ยมเสร็จเรียบรอยแลว
จะแจงผลการตรวจเยี่ยมใหหนวยตางๆ รับทราบภายใน ก.ย. เพื่อนําไปปรับปรุงองคกร โดย คป.ฐท.สส.(เลขานุการฯ) 
สรุปผลการตรวจเสนอ ผบ.ฐท.สส.รับทราบและพิจารณาสั่งการให นขต.บก.ฐท.สส. นขต.ฐท.สส.และหนวยสมทบ 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 ๕.๑.๑๕ คป.ฐท.สส.(เลขานุการฯ) แจงหนวยรับทราบ เมื่อผูบริหารลงนามในบันทึกเรียบรอยแลว 
ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดสงใหทุกหนวยงานรับทราบและใชเปนทางในการปรับปรุงและดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

 

๖. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
    ๖.๑ พระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  
    ๖.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๖.๓ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๘ 
    ๖.๔ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒             

๗. การจัดเก็บ  การเขาถึงเอกสารและเอกสารสารที่เก่ียวของ 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผูรับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
ผลการปรับปรุงและ
พัฒนาองคกร 

ชั้นเก็บเอกสาร ของ 
คป.ฐท.สส. 

คป.ฐท.สส. - แฟมเอกสาร 
- ไฟลขอมูลในเครื่อง 
  คอมพิวเตอร 

- ป 

 

๘.  ระบบการติดตามและประเมินผล 
    ๘.๑ ตามแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  ฐท.สส. 
    ๘.๒ ตัวชี้วัด  :  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  ฐท.สส. 
(ผานเกณฑขั้นพื้นฐานที่กําหนด) 
 

๙.  ภาคผนวก 
     -  
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