
เครอืงมอืในการยกระดบัหนว่ยงานภาครฐั
สูร่ะบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
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หวัขอ้ชแีจง

2

ประเด็นการประเมนิ

แนวคดิ PMQA 4.0

การประเมนิรายหมวด
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- Digitalization 
- Innovation
- Workforce capability 
- Problem solving 
- Agility  

- Responsiveness
- Demand driven
- Public accessibility
- Result oriented
- Service improvement
- Service personalization
- Happy citizen 

- Strategic thinking
- Public data accessibility
- Public shared service
- Cost competitiveness 
- End to end process driven
- Public accountability & transparency

ระบบราชการ 4.0

ภาครฐัทเีปิดกวา้งและเชอืมโยงกนั 

ภาครฐัทยีดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

ภาครฐัทมีขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั

ปจัจยัความสําเร็จ 3 ประการ: 
Collaboration - การสานพลงัระหวา่งภาครฐัและภาคอนื ๆ ในสงัคม
Innovation - การสรา้งนวตักรรม
Digitalization - การปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั

ระบบราชการ 4.0
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คณุลกัษณะสําคญั 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0

1. ทาํงานอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส เออืให้
บคุคลภายนอกและประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูได้
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2. ทาํงานเชงิรกุ แกไ้ขปญัหา ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และ
สรา้งคณุคา่

3. แบง่ปนัขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน 
เชอืมโยงการทาํงานซงึกนัอยา่งเป็น
เอกภาพเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 

4. ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการบรหิาร
จดัการ มฐีานขอ้มลูททีนัสมยัเพอื
สนบัสนนุการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละ
การตดัสนิใจในการทาํงาน

5. ปรบัรปูแบบการทาํงานใหค้ลอ่งตวั
รองรบัการประสานงานแนวระนาบและ
ในลกัษณะเครอืขา่ย 

6. ทาํงานอยา่งเตรยีมการไวล้ว่งหนา้ 
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ทนัเวลา 
มกีารวเิคราะหค์วามเสยีงทงัในระดบั
องคก์ารและในระดบัปฏบิตักิาร

7. เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอนืเขา้มา
มสีว่นรว่ม ถา่ยโอนภารกจิไป
ดาํเนนิการแทนได้

8. สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม ความคดิรเิรมิ 
และการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการ
ทาํงานททีนัตอ่การเปลยีนแปลง

9. บคุลากรทกุระดบัพรอ้มปรบัเปลยีน
ตวัเองสูอ่งคก์ารทมีคีวามทนัสมยัและ
มุง่เนน้ผลงานทดีี

10. ใหค้วามสําคญักบับคุลากร ดงึดดู
บคุลากรทมีศีกัยภาพสงู พฒันาอยา่ง
เหมาะสมตามบทบาทหนา้ท ีสรา้งความ
ผกูพนั สรา้งแรงจงูใจ มแีผนเชงิรกุ
รองรบัการเปลยีนแปลงดา้นบคุลากร



การขบัเคลอืนสูร่ะบบราชการ 4.0 โดยใช้ PMQA  4.0

ระบบราชการ 4.0PMQA 4.0

Thailand 4.0

Result ตามยทุธศาสตรช์าต ิ/
แผนสภาพฒัน ์ฉบบั 12

-  การเขา้ถงึบรกิารภาครฐั

- ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั

- ชุมชนเขม้แข็งมศีกัยภาพ

- รายไดเ้ฉลยีตอ่หวั

- อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

- คณุภาพดา้นสงิแวดลอ้ม 

- การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

- การพฒันาระบบโลจสิตกิส ์

Open Data 
Technology

Cloud 
Computing 
Platforms

Internet of 
Things

Big Data 
Technology

Digital 
Security 

Technology

Data Sharing 
Technologies

6

เครอืงมอื
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PMQA model



คณุลกัษณะของเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
(PMQA)

1) เป็นเกณฑบ์รูณาการการบรหิารจัดการไปสูค่วามเป็นเลศิ

2) เนน้การบรหิารจัดการทดํีาเนนิการอยา่งเป็นระบบมปีระสทิธผิล

3) มุง่เนน้ผลลพัธข์ององคก์าร

4) ขบัเคลอืนใหเ้กดิการพัฒนาจากการปรับปรงุ และเกดิผลลัพธท์ดีตีอ่เนอืง

5) ระดับพัฒนาการทถีกูประเมนิเป็นระดับคะแนน (คะแนน 0 - 1000)
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ระด◌ับพ◌ัฒนาการของส◌่วนราชการ
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PMQA Score

Early Development 
0 - 270

Early Result 
271 - 360

Early Improvement 
361 - 460

Good Performance 
461 - 570 Emerging Industry Leader 

571 - 680

Industry Leader 
681 - 790

Benchmark Leader 
791 - 900

World Leader 
901 -1000
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• พ.ศ. 2554 เรมิตรวจ Certified FL
• พ.ศ. 2555 เรมิรับสมคัรรางวัล 

PMQA

มตคิณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมอืวันท ี28 
มถินุายน 2548 เห็นชอบใหนํ้าการพัฒนาคณุภาพ
การบรหิารจัดการภาครัฐมาใชเ้ป็นเครอืงมอื
ผลกัดนัใหก้ารพัฒนาระบบราชการมปีระสทิธภิาพ

มต ิครม. วนัท ี28 ม.ิย. 481 Certified FL/รางวลั PMQA2 เกณฑ์
PMQA 2558

3

มต ิอ.ก.พ.ร. PMQA 
วันท ี20 ตลุาคม 2557 
เห็นชอบเกณฑ์
คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558

การใชเ้กณฑ ์PMQA โดย กพร.



Certified FL 
Version 1.0

Certified FL 
Version 2.0

รางวัล PMQA 
รายหมวด

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีดน่

รางวัล PMQA 
ระดบัดเีลศิ

250

A D R

275

650

300

400

A D L I/R

คะแนน

เกณฑค์ณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั 

พ.ศ. 2558

 เกณฑค์ณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั
ระดบัพนืฐาน ฉบบัท ี2 

จากพนืฐาน (FL) สูร่างวลั PMQA
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ขอ้สงัเกตจากการใชเ้กณฑ์ PMQA 

• เกณฑ์ PMQA มเีนอืหาขอ้กาํหนดกวา้ง ๆ ทสีว่นราชการตอ้งตคีวามใหเ้หมาะสมกบั
การดาํเนนิการ

• ขอ้จํากดัของ PMQA เป็นเกณฑก์ารประเมนิทคีรอบลงไปยงัหนว่ยงานแบบ Stand
alone โดยยดึบรบิทของหนว่ยงานเป็นตวัตงัตน้ในการประเมนิ

• หากหนว่ยงานไมส่ามารถอธบิายความทา้ทายขององคก์รและตงัเป้ายทุธศาสตรท์ ี
เหมาะสมได ้ก็จะไมส่ามารถประเมนิระดบัพฒันาการได้

• มติทิงัสามดา้นของ Gov 4.0 เป็นเหมอืนเป้าหมายทใีชใ้นการปฏริปูระบบราชการ 
หรอืนยัหนงึคอืยทุธศาสตรก์ารปฏริปูราชการ โดยมกีารเปลยีนแปลงทเีกดิจาก
แนวคดิของ Collaboration, Innovation และ Digitalization

• สว่นราชการมคีวามคุน้เคยกบั PMQA 7 หมวดและเนอืหาของ PMQA มาพอสมควร 
โดยใชเ้ป็นระบบ Certify (250 – 275 คะแนน) และใชเ้พอืพฒันารายหมวดตาม
แนวทางรางวลั (300 คะแนน) แตย่งัไมม่หีนว่ยงานใดไปถงึระดบัพฒันาการเกนิ
400 เนอืงจากขาดการเชอืมโยงและบรูณาการสูค่วามเป็นเลศิ

• ควรเรมิตน้วเิคราะหจ์ากเป้าหมายสดุทา้ยมาสูเ่กณฑ์ PMQA เพอืสรา้งเกณฑก์าร
ประเมนิทใีชข้อ้กาํหนดของ PMQA โดยระดบัพฒันาการเรมิที 300
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หมวด 1
- Leadership role model
- Public Accountability
- Integrity &Transparency

หมวด 2
- Strategic Thinking & objectives
- Strategic Alignment
- Collaboration network
- Strategic Line of Sight

หมวด 4

- Data Sharing
- Public data Accessibility
- Information Disclosure
- Proactive & customized 

หมวด 6
- Digitalization
- End-to-end process flow
- Cross-boundary management
- Open system & Open Access

หมวด 3
- Demand Driven
- Personalized service
- Innovative service (Gov. Lab)

หมวด 5

- Proactive to customer needs 
- Problem-solver to improve 
service quality 

- Public Entrepreneurship
- Happy worker & Happy citizen

หมวด 6
- Citizen centric designed concept
- Digitalized service process
- Integrated service
- Horizontal approach

หมวด 7
- Results-oriented
- Creating value 
- Doing more & better with less
- Better Business

ความเชอืมโยง PMQA กบัระบบราชการ 4.0

- Aligning & Empower หมวด 1

- Strategic Collaboration 
- Actionable policy solution

หมวด 2

- Digitalization & Administration 
- Digital technology application
- Big data analysis
- Organization Learning 

หมวด 4

- Knowledge Worker
- Educability & Ethic ability
- Trans disciplinary

หมวด 5

- Operational Excellence
- Virtualization & shared service

หมวด 6

- Efficiency & effectiveness 
- Strategic achievement
- Outcome Impact(Economic, 

social, health, environment) 

หมวด 7
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เกณฑ ์PMQA 2558 PMQA 4.0

เทยีบเคยีง PMQA กบั PMQA 4.0

• ประเมนิเพอืตอบสนองผลลพัธ์
ขององคก์าร

• ยดึเป้าหมายการพฒันาไปสู่
ราชการ 4.0 

• ยดึบรบิทของหนว่ยงานเป็นตวั
ตงัตน้ในการประเมนิ

• อธบิายความทา้ทายของ
องคก์ารและตงัเป้ายทุธศาสตร์

• ยดึคา่นยิมของเกณฑแ์ละของ
องคก์ารในการปรบัปรงุ

• ประเมนิเพอืตอบสนองพนัธกจิ
ตามหนา้ทสีว่นราชการ และการ
เชอืมโยงสูย่ทุธศาสตรแ์ละ
ผลลพัธด์า้นการพฒันาของ
ประเทศ

• เขา้ใจความทา้ทายทงัของสว่น
ราชการ และการพฒันาประเทศ 
เพอืตงัเป้ายทุธศาสตรท์ทีา้ทาย

• ยดึปจัจยัความสําเร็จ 3 ประการ
ของ Gov 4.0  เป็นตวัขบัเคลอืน



นยิาม PMQA 4.0 
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“เครอืงมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการ
ในเชงิบรูณาการ เพอืเชอืมโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบั
เป้าหมายและทศิทางการพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์

เพอืเป็นแนวทางใหห้นว่ยงานภาครฐั
พฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ”

PMQA 4.0



Objectives

• ระบบการประเมนิการพัฒนาและยกระดบัระบบราชการไทย 4.0 
เพอืใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกป่ระชาชน เกดิผลสมัฤทธติอ่ภารกจิของรัฐ 
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• สอดคลอ้งกับนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ

• สง่ผลกระทบทผีลกัดนัการพัฒนาในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุและสงิแวดลอ้ม



แนวคดิ

• การใชก้รอบแนวคดิเชงิบรูณาการของ PMQA มาใชใ้นการประเมนิ

16

• การเปลยีนแปลงจาก Gov 3.0  ไปสู่ Gov 4.0

• คณุลักษณะขององคก์รทปีระสพความสําเร็จในศตวรรษที 21

• การปรับเปลยีนทเีกดิจาก Digitalized government และกลไกอนื ๆ



หนว่ยงานทคีวรใช ้PMQA 4.0

- สว่นราชการทผีา่นการรบัรองในระดบั
certified FL ver.1

- สว่นราชการทมีกีารวางแผนยทุธศาสตร ์  
  และมกีารกาํหนดตวัวดัทเีชอืมโยงกบั  
  ยทุธศาสตรป์ระเทศ

- สว่นราชการทมีกีารปรบัองคก์ารเขา้สู่
digitalization

17
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250
คะแนน

275
คะแนน

300
คะแนน

400
คะแนน

650
คะแนน

รางวลั PMQA 
ระดบัดเีลศิ

รางวลั PMQA 
ระดบัดเีดน่

Certified FL 
Version 1.0

Certified FL 
Version 2.0

รางวลั PMQA
รายหมวด 300

คะแนน

400
คะแนน

500
คะแนน

ระดบั 
Significance

ระดบั 
Advance

ระดบั Basic

ความเชอืมโยงระหวา่ง PMQA และ PMQA 4.0

PMQA

PMQA 4.0

(ตรวจปี 55-58)

(ตรวจปี 59-61)

(เรมิตรวจปี พ.ศ. 
2561 เป็นตน้ไป)

(เรมิตรวจปี พ.ศ. 
2555 - ปจัจบุนั)



ระดบัการพฒันา 3 ระดบั

1. ระดบัพนืฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advance)

3. ระดบัพฒันาจนเกดิผล 500 คะแนน (Significance)

Basic

Advance

Significance

Goal : ระบบราชการ 4.0
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พนืฐาน

กา้วหนา้

เกดิผล



มติ ิ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advance
(Proactive)

Significance
(Effective & innovative)

Collaboration Cooperation Integration Collective Solution

Innovation Internal Process Service/Output Policy/outcome

Digitalization Usage/ data base
Collection of data 
& communication

Citizen experience
End to end process

Integrated and 
connectedness

Customer Service quality 
and customer 
satisfaction

Proactive services
CRM

Personalized services
Government lab

Process Standardization Data-driven 
improvement 

Integrated process 
improvement
Operational excellence

People Rule-base 
Responsive
Top-down

Integrity
Professional
Tran-disciplinary

Problem solvers
Initiative
Entrepreneurship

Leadership Effective 
leadership

Actively engaged
Pay attention to 
details

21st century leadership

Results Organization Sector/Area National/Impact



หมวด 1 การนําองคก์าร

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร์
ตอบสนองพันธกจิ

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตรส์อด
รับกับยทุธศาสตรป์ระเทศ

สรา้งนวตักรรม/วัฒนธรรมที
มุง่ประโยชนส์ขุประชาชน

นโยบายการป้องกันทจุรติ
และระบบกํากับดแูลทมีี

ประสทิธภิาพ

การตดิตาม ปรับปรงุ และ
รายงานผลตอ่สาธารณะและ

หน่วยงานบงัคับบญัชา

ผลการประเมนิในระดับดโีดย
หน่วยงานภายนอก เป็น

แบบอยา่งทดีแีละการสรา้ง
ตน้แบบดา้นความโปรง่ใส

สรา้งสภาพแวดลอ้มทมีุง่เนน้
ผลสมัฤทธผิา่นการมสีว่นรว่ม
ของบคุลากรภายในและการ

สรา้งเครอืขา่ยภายนอก

การตงัเป้าหมายทา้ทาย และ
การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม

ของกระบวนการและการ
บรกิาร

สรา้งนวตักรรมเชงินโยบาย
ทมีผีลกระทบสงูทสีามารถ

แกปั้ญหาทซีบัซอ้น

ตดิตามตัวชวีดัและผลการ
ดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือง

การใชก้ลไกการสอืสาร
และเทคโนโลยดีจิทิัล 
เพอืนําไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาอยา่งทันกาล

ตดิตามผลดําเนนิการและ
ผลกระทบระยะสนัและระยะ
ยาวทมีตีอ่เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม 

1.1 ระบบการนําองคก์าร 
      ทสีรา้งความยงัยนื

1.2 ป้องกนัทจุรติและ
      สรา้งความโปรง่ใส

1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ
ผา่นการสรา้งการมสีว่น
รว่มจากเครอืขา่ยทงั
ภายในและภายนอก

1.4 คํานงึถงึผลกระทบ
      ตอ่สงัคมและการ
มุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธ์

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)



Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

กระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตรท์เีป็นระบบ  

ตอบสนองความตอ้ง การ
ของประชาชนและบรรลุ

พันธกจิสว่นราชการ

แผนยทุธศาสตรต์อบสนอง
ความทา้ทายของสว่น

ราชการ มกีารคาดการณ์การ
เปลยีนแปลงทกํีาลังจะเกดิ

ในอนาคต 

แผนยทุธศาสตรเ์พมิ
ขดีความสามาถในการแขง่ขัน 
สรา้งโอกาส และสง่เสรมิการ

พัฒนาประเทศ

กําหนดเป้าประสงคแ์ละ
ตัวชวีดัทตีอบสนองพันธกจิ
ในระยะสนั ระยะยาวและ
สรา้งการเปลยีนแปลง

วเิคราะหผ์ลกระทบของ
เป้าประสงคแ์ละตัวชวีดั

ทงัระยะสนัและระยะยาวตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศ

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สังคม 

สาธารณสขุ สงิแวดลอ้ม 
ทงัทางตรงและทางออ้ม

แผนครอบคลมุทกุสว่น 
ชดัเจน มกีารสอืสารสูก่าร

ปฏบิตั ิ

แผนเนน้ประสทิธภิาพ 
ทํานอ้ยไดม้าก และสรา้ง

คณุคา่แกป่ระชาชน

บรูณาการกบัแผนงานดา้น
บคุลากร การใชท้รัพยากร

การใชข้อ้มลูรว่มกัน

การตดิตามรายงานผลและ
การบรรลเุป้าหมายเชงิ

ยทุธศาสตร์

การคาดการณ์  การ
แกปั้ญหา และการปรับแผน
ใหท้ันตอ่การเปลยีนแปลง 

ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิรกุ 
มปีระสทิธผิล

2.1 แผนยุทธศาสตรท์ ี
ตอบสนองความทา้ทาย
และสรา้งนวตักรรมเพอื
การเปลยีนแปลง

2.2 เป้าหมายยทุธศาสตร์
ทงัระยะสนัและระยะยาว 
สอดคลอ้งพนัธกจิและ
ยทุธศาสตรช์าต ิ

2.3 แผนงานขบัเคลอืน
ลงไปทุกภาคสว่น

2.4 การตดิตามผล 
การแกไ้ขปญัหา 
และการรายงานผล

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์



ใชข้อ้มลูเพอืตอบสนอง
ความตอ้งการทแีตกตา่ง

วเิคราะหเ์พอืคน้หาความ
ตอ้งการ และความคาดหวงั

ใหม่

ใชข้อ้มลูทงัภายในและ
ภายนอกเพอืวางนโยบาย

เชงิรกุทังปัจจบุนัและอนาคต

การประเมนิความพงึพอใจ 
และความผกูพัน ของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีหลัก

วเิคราะหผ์ลเพอืตอบสนอง
ความตอ้งการ และแกปั้ญหา

เชงิรกุ

บรูณาการกบัฐานขอ้มลู
แหลง่อนืเพอืการวางแผน
และการสรา้งนวตักรรมใน

การใหบ้รกิาร 

การปรับปรงุบรกิารที
ตอบสนองความตอ้งการ

และความคาดหวงัของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีหลัก

ปรับปรงุกระบวนการและ
สรา้งนวตักรรมทตีอบสนอง
ความตอ้งการในภาพรวม

และเฉพาะกลุม่

สรา้งนวตักรรมทสีามารถ
ออกแบบการใหบ้รกิาร

เฉพาะบคุคล

กระบวนการรับขอ้
รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ 

และมมีาตรฐาน

กระบวนการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ ์

ใชเ้ทคโนโลยเีพอืตอบสนอง
และสรา้งความพงึพอใจ

3.1 ระบบขอ้มลูและ
สารสนเทศททีนัสมยัเพอื
การบรกิารและการเขา้ถงึ

3.2 การประเมนิความ
พงึพอใจและความผกูพนั

3.3 การสรา้งนวตักรรม
การบรกิารและตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะกลุม่

3.4 กระบวนการ
แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที
รวดเร็วและสรา้งสรรค์

หมวด 3 การใหค้วามสําคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)



การวางแผนและรวบรวม
ขอ้มลูและตัววดัทกุระดับโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ระบบจัดการขอ้มลู
มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั 

น่าเชอืถอื พรอ้มใช ้เขา้ถงึงา่ย

การจัดใหม้ขีอ้มลูและ
สารสนเทศทมีปีระโยชน์

ตอ่ประชาชน
โดยไมต่อ้งรอ้งขอ

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตัววดัเพอืแกปั้ญหา
ในกระบวนการทสีําคัญ

เพอืคน้หาสาเหตขุองปัญหา
และแกไ้ขในเชงินโยบาย
และการปรับยทุธศาสตร์

เชอืมโยงผลในทกุระดับ 
เพอืคาดการณ์ผลลัพธท์เีกดิ

การรวบรวมองคค์วามรูอ้ยา่ง
เป็นระบบเพอืใชใ้นการ

เรยีนรู ้พัฒนา และตอ่ยอด

วเิคราะหเ์ชอืมโยงกับขอ้มลู
และองคค์วามรูจ้าก

ภายนอกเพอืแกปั้ญหาและ
สรา้งนวตักรรม

นําองคค์วามรูไ้ปใชป้รับปรงุ
จนเกดิกระบวนการทเีป็นเลศิ 

บรรลยุทุธศาสตรแ์ละการ
สรา้งมลูคา่เพมิสูป่ระชาชน

วางแผนปรับรปูแบบการ
ทํางานและการรวบรวม

ขอ้มลูเป็นระบบดจิทิัลอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

มรีะบบความมนัคงทางไซ
เบอร ์และการเตรยีมพรอ้ม

ในภาวะฉุกเฉนิ

ใชด้จิทัิลเพอืเพมิ
ประสทิธภิาพกระบวนการ 

ลดตน้ทนุ และรวบรวมขอ้มลู
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

4.1 การกําหนด
ตวัวดัเพอืการตดิตาม
งานอยา่งมปีระสทิธผิล

4.2 การวเิคราะหผ์ลจาก
ขอ้มลูและตวัวดัในทกุ
ระดบั เพอืการแกป้ญัหา

4.3 การใชค้วามรูแ้ละ
ปญัญาในการแกป้ญัหา 
เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล

4.4 การบรหิารจดัการ
ขอ้มลู สารสนเทศ และ
การปรบัระบบการทํางาน
เป็นดจิทิลัเต็มรปูแบบ

หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)



หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

การวางแผนกําลังคนตรง
กบัความตอ้งการและเพอื

ประโยชนส์งูสดุของ
ระบบงานของราชการ

ระบบการประเมนิผลงาน 
และความกา้วหนา้ สรา้ง
แรงจงูใจแกบ่คุลากร และ

บรรลยุทุธศาสตร์

นโยบายการจัดการ
บคุลากรสนับสนุนการ
ทํางานใหม้คีลอ่งตัว 

รองรับการเปลยีนแปลง

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
ปลอดภยั คลอ่งตัว 

สนับสนุนการทํางาน สรา้ง
ความรว่มมอื

สภาพแวดลอ้มทสีรา้ง
แรงจงูใจใหบ้คุลากรมคีวาม
รับผดิชอบ กลา้ตัดสนิใจ 

เขา้ถงึขอ้มลูเพอืใชทํ้างาน

เป็นทมี มสีมรรถนะสงู 
คลอ่งตัว ทํางานรว่มกบั

เครอืขา่ยภายนอก 
แกปั้ญหาทซีบัซอ้น

สรา้งวฒันธรรมทเีป็นมอือาชพี 
เปิดโอกาสใหค้ดิรเิรมิ และ

สรา้งสรรสูก่ารสรา้งนวตักรรม

คน้หาปัจจัยทสีรา้ง
ความผกูพัน ทุม่เท 

มผีลการดําเนนิงานทดีี

มปีระสทิธภิาพสงู สรา้งความ
ภมูใิจ และความเป็นเจา้ของ

ใหแ้กบ่คุลากร

พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ทักษะ ความรู ้ในการ
ทํางานและดา้นดจิทิัล

เพมิพนู สงัสมทักษะ ความรู ้
ความเชยีวชาญ ทสีําคญัตอ่
ในสมรรถนะหลักองคก์าร

พัฒนาบคุลากรและผูนํ้าใหม้ี
ความรอบรู ้สามารถตัดสนิใจ 

พรอ้มรับปัญหาทซีบัซอ้น

5.1 ระบบการจดัการ
บคุลากรตอบสนอง
ยุทธศาสตรแ์ละสรา้ง
แรงจงูใจ

5.2 ระบบการทํางานที
มปีระสทิธภิาพ 
คลอ่งตวั และมุง่เนน้
ผลสมัฤทธิ

5.3 การสรา้ง
วฒันธรรมการทํางาน
ทดี ีและความรว่มมอื

5.4 ระบบการพฒันา
บคุลากร

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

ออกแบบกระบวนการที
เชอืมโยงตังแตต่น้จนจบทัง
ภายในและงานทขีา้มสว่น

ราชการเพอืใหเ้กดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ

ตดิตามควบคมุกระบวนการ
โดยใชต้ัววัดและ
เทคโนโลยดีจิทัิล

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลใน
การจัดการกระบวนการและ
การบรูณาการทมีุง่สูค่วาม

เป็นเลศิ

บรหิารจัดการและปรับปรงุ
อยา่งเป็นระบบ ทัง

กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

สรา้งนวตักรรมการปรับปรงุ
กระบวนการหลัก สนับสนุน 
การบรกิาร และการสอืสาร

นวตักรรมของกระบวนการ
ระดับองคก์ารจนเกดิความ
เป็นเลศิ เพอืประโยชนแ์ก่
ประชาชนและภาคธรุกจิ

วเิคราะหต์น้ทนุ และลงทนุใน
ทรัพยากรทใีชใ้นกระบวนการ

หลักและสนับสนุน

กําหนดนโยบายการลด
ตน้ทนุ ใชเ้ทคโนโลย ี

และใชท้รัพยากรรว่มกัน

ใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง
เพอืสรา้งนวตักรรม ลดตน้ทนุ 

เพมิขดีความสามารถ 
ในการแขง่ขัน

ตดิตามควบคมุ
ประสทิธผิลกระบวนการหลัก 

และตัววดัเชงิยทุธศาสตร์

การเตรยีมการเชงิรกุเพอืลด
ผลกระทบจากความเสยีง
การเตรยีมพรอ้มเพอืรับมอื

กบัเหตกุารณ์ 

บรูณาการกระบวนการตา่ง ๆ
ทงัภายในและภายนอก เพอื
ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละ
สง่ผลตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม 

6.1 กระบวนการทํางาน
เชอืมโยงตงัแตต่น้จนจบ
นําสูผ่ลลพัธท์ตีอ้งการ

6.2 การสรา้งนวตักรรมใน
การปรบัปรุงผลผลติ 
กระบวนการ การบรกิาร

6.3 การลดตน้ทนุ 
การใชท้รพัยากรเพอื
เพมิประสทิธภิาพและ
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิล 
ทงัองคก์ร และผลกระทบ
ตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

Significance
(Integration)
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- ความพงึพอใจ
-ความรว่มมอื 
-ประชารัฐ

- จํานวนนวตักรรม
-การเรยีนรู ้
- ความกา้วหนา้
-ความผกูพัน

7.1 ดา้นพนัธกจิ

7.2 ดา้นผูร้บับรกิารและ
ประชาชน

7.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร

7.4 ดา้นการเป็นตน้แบบ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

การบรรลผุลตามตวัชวีดั

- จํานวนรางวลัทไีดรั้บจากภายนอก
-การจัดอนัดับในระดับนานาชาติ
- จํานวน Best practice

-ตัววดัรว่ม
-ตัววดัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ และสงิแวดลอ้ม

Basic
(Level &Early trend)

ตงัเป้าหมายททีา้ทายและวเิคราะห์
ความสมัพันธเ์ชงิเหตผุลกบั

กระบวนการ

Advance
(Focus Improvement)

Significance
(Integration)

มตีัววดับางสว่นทมีี
แนวโนม้การปรับปรงุดขีนึ

- นวตักรรมการปรับปรงุ 
- กระบวนการทไีดรั้บรางวลั
- การลดตน้ทนุ

-ตัววดัตามภารกจิหลัก
-นโยบายและแผนรัฐบาล
-ตัววดัตามแผนยทุธศาสตร์

ปรับปรงุจนเกดิ
ผลลัพธท์ดีี

ในตัววดัยอ่ยหลายตัว

7.5 ดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ 
สงัคม สาธารณสุข สงิแวดลอ้ม

7.6 ดา้นการลดตน้ทุน สรา้ง
นวตักรรม และการจดัการ
กระบวนการ



สานพลงัทกุสว่น สรา้งนวตักรรม

- ปรบัความคดิจากการให้
ความรว่มมอืไปสูก่ารทํางาน
รว่มกนั ระดมความคดิและนํา
ทรพัยากรทกุชนดิมาแบง่ปนั
และใชป้ระโยชนร์ว่มกนั

- ความรว่มมอือยา่งเต็มทใีน
การแกไ้ขปญัหาทมีคีวาม
สลบัซบัซอ้นมากขนึ 
(coordination,  
cooperation, 
collaborate, leading to 
solution for complex 
problem)

- คดิคน้วธิกีาร/รปูแบบใหม ่ๆ 
ในการทํางาน/ใหบ้รกิาร
ประชาชน และนําเสนอ
นโยบายสาธารณะทสีามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได้
อยา่งมคีณุภาพ

- เชน่ new solution, big 
impact, government lab, 
design thinking, 
empathize, ideas and 
prototype

ปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั

- นําเทคโนโลยดีจิทิลัมาสรา้ง
ประสทิธภิาพและแกป้ญัหา
เพอืเพมิขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ 

- เรมิตงัแตก่ารรวบรวม จดัเก็บ
ประมวลผล การเขา้ถงึ 
การบรกิาร การสอืสาร และ
การลดตน้ทนุ เชน่ cloud, 
smart phone, realtime, 
big data, 24 hr. service 
and efficiency

- สรา้งนวตักรรมดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั

Core values ของ PMQA 4.0
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การนํา PMQA 4.0ไปใช้

Self Assess
(Data collection)

Identify Gaps

Set priorities for 
Improvement 

Implement 
solutions and 

close Gaps

Measure results 
and impacts

29

โปรแกรม
PMQA 4.0

Improvement 
Tools



self assessment 

พ.ค. 

ม.ค.

เม.ย. 

หนว่ยงานภาครฐัยนืคาํขอ
ตรวจรบัรองในพนืที

ตรวจรบัรองในพนืที
กจิกรรมสง่เสรมิความรู ้

“เทคนคิการพฒันาองคก์าร
สูร่ะบบราชการ 4.0”

ผา่น
≥ 400 คะแนน

ไมผ่า่น

self assessment 
รอบปีถดัไป

- รางวลั PMQA ระดบัดเีดน่

- ประกาศเกยีรตคิณุรบัรองสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0 
ระดบั Advance/Significance

ผา่น
300-399 คะแนน

- Certified FL V.2

- ประกาศเกยีรตคิณุรบัรองสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0 
ระดบั Basic 30

ม.ค. 

พ.ค. 

ม.ีค. 

ก.ย. 

ไดค้ะแนน 
≥ 350 คะแนน

ไดค้ะแนน 
< 350 คะแนน

การสง่เสรมิการพฒันาหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0



การใชโ้ปรแกรมการประเมนิตนเอง
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ตวัอยา่งโปรแกรมหมวด 2



ขนัตอน

1. อา่นเนอืหาในแตล่ะหมวดใหเ้ขา้ใจ รวบรวมขอ้มลู และเนอืหาทเีกยีวขอ้ง

2. ประเมนิตนเองเรยีงลําดบั จาก พนืฐาน -> กา้วหนา้ -> พัฒนาจนเกดิผล

3. อธบิายสงิทดํีาเนนิการอยา่งสนั ๆ แสดงใหเ้ห็นความเป็นระบบ และแนวทางที
ชดัเจน มกีารปฏบิัตทิเีกดิขนึจนไดผ้ล

4. หากขอ้ใดมกีารดําเนนิการไดอ้ยา่งเป็นระบบ ใหเ้ชค็ในชอ่ง”ผา่น” โปรแกรมจะ
เปลยีนเป็นสเีขยีวโดยอัตโนมัติ

5. หากไมม่กีารดําเนนิการในขอ้ใด ใหเ้ชค็ในชอ่ง”ไมผ่า่น” โปรแกรมจะเปลยีนเป็น
สแีดงโดยอัตโนมัติ

6. เมอืดําเนนิการครบทกุขอ้ โปรแกรมจะคํานวณคะแนนใหเ้องโดยอัตโนมัติ

7. เมอืดําเนนิการครบทกุหมวด โปรแกรมจะคํานวณคะแนนรวมทังหมด และ
นําเสนอในรปูแบบกราฟแทง่และผังเสน้ใย 

32



33

ตวัอยา่งโปรแกรมหมวด 2



ตวัอยา่งผลการประเมนิทงั 7 หมวด ในรปูแบบกราฟแทง่และผงัเสน้ใย
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