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สูร่ะบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
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การปฏริปูระบบราชการเพื�อรองรบั Thailand 4.0 (Government 4.0)

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งทํางาน
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพื�อประโยชนส์ขุของประชาชน” 

(Better Governance, Happier Citizens)

Government 
4.0

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่
เพื�อสรา้งสมดลุและจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสว่นอื�น ๆ 
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั �งออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชบั
และไมเ่กดิความซํ�าซอ้น

การวางระบบและวธิกีารทาํงานใหม ่
โดยยดึคณุลักษณะที�พงึประสงคใ์นการบรหิารงาน
ภาครัฐหรอืหลักบรกิารราชการแผน่ดนิที�ดี

การปรบัเปลี�ยนวฒันธรรมการทาํงานใหม ่
โดยการสรา้งจติสํานกึและความรับผดิชอบ
ในการปฏบิตัหินา้ที� มุง่เนน้ความซื�อสตัยส์จุรติ 
และประโยชนส์ว่นรวม

• ภาครัฐที�เปิดกวา้งและเชื�อมโยงกนั (Open 
and Connected Government) 

• ภาครัฐที�ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางการ
บรกิารและเขา้ถงึความตอ้งการในระดับ
ปัจเจก (Citizen - Centric and Service -
Oriented Government)

• ภาครัฐอจัฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government)
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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

ภาครฐัที�เปิดกวา้งและเชื�อมโยงกนั 

ภาครฐัที�ยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

ภาครฐัที�มขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั

ปจัจยัความสําเร็จ 3 ประการ: 
Collaboration - การสานพลงัระหวา่งภาครฐัและภาคอื�น ๆ ในสงัคม
Innovation - การสรา้งนวตักรรม
Digitalization - การปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั

ระบบราชการ 4.0
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PMQA 4.0 คอือะไร

9

“เครื�องมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการ 
เพื�อเชื�อมโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมายและทศิทาง

การพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อเป็นแนวทาง
ใหห้นว่ยงานภาครฐัพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ”

PMQA 4.0



Objectives

• ระบบการประเมนิการพัฒนาและยกระดบัระบบราชการไทย 4.0 

เพื�อใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกป่ระชาชน เกดิผลสมัฤทธิ�ตอ่ภารกจิของรัฐ 
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• สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ

• สง่ผลกระทบที�ผลักดนัการพัฒนาในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม



แนวคดิ

• การใชก้รอบแนวคดิเชงิบรูณาการของ PMQA มาใชใ้นการประเมนิ
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• การเปลี�ยนแปลงจาก Gov 3.0  ไปสู่ Gov 4.0

• คณุลักษณะขององคก์รที�ประสพความสําเร็จในศตวรรษที� 21

• การปรับเปลี�ยนที�เกดิจาก Digitalized government และกลไกอื�น ๆ



การขบัเคลื�อนสูร่ะบบราชการ 4.0 โดยใช้ PMQA  4.0

ระบบราชการ 4.0PMQA 4.0

Thailand 4.0

Result ตามยทุธศาสตรช์าต ิ/
แผนสภาพฒัน ์ฉบบั 12

-  การเขา้ถงึบรกิารภาครฐั

- ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั

- ชุมชนเขม้แข็งมศีกัยภาพ

- รายไดเ้ฉลี�ยตอ่หวั

- อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ

- คณุภาพดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

- การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั

- การพฒันาระบบโลจสิตกิส์

Open Data 
Technology

Cloud 
Computing 
Platforms

Internet of 
Things

Big Data 
Technology

Digital 
Security 

Technology

Data Sharing 
Technologies
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ใชเ้ป็นเครื�องมอืในการประเมนิตนเอง 

กลไกการขบัเคลื�อนไปสูร่ะบบราชการ 4.0

2. KPI ตาม ม.44 องค ์4 

    

1. ภาคสมคัรใจ

Self assessment

Gap analysis

ใชป้ระเมนิ gap ของตนเองนําไปสูก่ารพฒันา
เพื�อปิด gap           แผนพฒันาองคก์าร

(Innovation based)
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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
- 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

ความเชื�อมโยง 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

• ประเมนิเพื�อตอบสนองผลลพัธ์
ขององคก์าร

• ยดึเป้าหมายการพฒันาไปสู่
ราชการ 4.0 

• ยดึบรบิทของหนว่ยงานเป็นตวั
ต ั�งตน้ในการประเมนิ

• อธบิายความทา้ทายของ
องคก์ารและต ั�งเป้ายทุธศาสตร์

• ยดึคา่นยิมของเกณฑแ์ละของ
องคก์ารในการปรบัปรงุ

• ประเมนิเพื�อตอบสนองพนัธกจิ
ตามหนา้ที�สว่นรชการ และการ
เชื�อมโยงสูย่ทุธศาสตรแ์ละ
ผลลพัธด์า้นการพฒันาของ
ประเทศ

• เขา้ใจความทา้ทายท ั�งของสว่น
ราชการ และการพฒันาประเทศ 
เพื�อต ั�งเป้ายทุธศาสตรท์ ี�ทา้ทาย

• ยดึปจัจยัความสําเร็จ 3 ประการ
ของ Gov 4.0  เป็นตวัขบัเคลื�อน



กรอบแนวทางการประเมนิ PMQA 4.0 

ระดบัการพฒันา 3 ระดบั

1. ระดบัพื�นฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advanced)

3. ระดบัพฒันาตอ่เนื�องสูค่วามเป็นเลศิ 500 คะแนน (Excellence)

Basic

Advanced

Excellence

Goal : ระบบราชการ 4.0
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แนวคดิของระดบัการพฒันา

มติิ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advanced
(Proactive)

Excellence
(Effective & innovative)

Collaboration Cooperation Integration Collective Solution

Innovation Internal Process Service 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
Entrepreneurships

Leadership Effective 
leadership

Actively engaged
Pay attention to 
details

21st century leadership

Results Organization Sector/Area National strategy 17
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หมวด 1 การนําองคก์าร

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร์
ตอบสนองพันธกจิ

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตรบ์รูณา
การกบัยทุธศาสตรป์ระเทศ

สรา้งนวตักรรม/วฒันธรรมที�
มุง่ประโยชนป์ระชาชน

มนีโยบายและมาตรการผ่าน
ระบบตรวจสอบ กํากบัดแูล

มกีารเปิดเผยขอ้มลู 
และสรา้งตน้แบบดา้นความ

โปรง่ใส

มตีัววดัที�ชดัเจน 
และมกีารประเมนิโดย
หน่วยงานภายนอก

มกีารสื�อสาร การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายใน 

และมนีโยบายสนับสนุน
การสรา้งเครอืขา่ยภายนอก

การตั �งเปา้หมายท้าทาย สื�อสารผา่น

เครอืขา่ยเพื�อรว่มสรา้ง
นวตักรรมของ

กระบวนการและการบรกิาร

สรา้งนวตักรรมเชงินโยบาย
ที�มผีลกระทบสงูที�สามาร

แกปั้ญหาที�ซบัซอ้น

ตดิตามตัวชี�วดัและผลการ
ดําเนนิงานอยา่งตอ่เนื�อง

สรา้งการมสีว่นรว่มกบั
เครอืขา่ยเพื�อแกไ้ขปัญหา

ตดิตามผลดําเนนิการและ
ผลกระทบ ระยะสั �น ระยะยาว

และมกีารคาดการณ์

1.1 ระบบการนําองคก์าร 

      ที�สรา้งความย ั�งยนื

1.2 ป้องกนัทจุรติและ

      สรา้งความโปรง่ใส

1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ�

ผา่นการสรา้งการมสีว่นรว่ม

จากเครอืขา่ยท ั�งภายในและ

ภายนอก

1.4 คํานงึถงึผลกระทบ

      ตอ่สงัคม

(Collaboration &
Integration)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*

(Citizen-centric)*

หมายเหต ุ*เป็นคําสําคัญตามคณุลักษณะของระบบราชการ 4.0

(Open system,
Open access)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

วางแผนระยะสั �น ระยะยาว
โดยวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

เพื�อสรา้งนวตักรรม และ
ตอบสนองความตอ้งการ

ประชาชน

คาดการณ์และวางแผนรองรับ
การเปลี�ยนแปลงในอนาคต

แผนยทุธศาสตรเ์พิ�ม
ขดีความสามาถในการแขง่ขัน 
สรา้งโอกาส และสง่เสรมิการ

พัฒนาประเทศ

กําหนดเป้าประสงคแ์ละ
ตัวชี�วดัที�ตอบสนองพันธกจิ
ในระยะสั �น ระยะยาวและ
สรา้งการเปลี�ยนแปลง

วเิคราะหผ์ลกระทบของ
เป้าประสงคแ์ละตัวชี�วดั

ทั �งระยะสั �นและระยะยาวตอ่
ยทุธศาสตร์ประเทศ

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ สิ�งแวดลอ้ม 
ทั �งทางตรงและทางออ้ม

แผนครอบคลมุทกุสว่น 
ชดัเจน มกีารสื�อสารสูก่าร

ปฏบิตั ิ

แผนเนน้ประสทิธภิาพ 
ทํานอ้ยไดม้าก และสรา้ง

คณุคา่แกป่ระชาชน

สื�อสารแผนผา่นเครอืขา่ยทั �ง
ภายในและภายนอก 

และมกีารใชข้อ้มลูรว่มกัน

คาดการณ์ผลการดําเนนิงาน 
การแกปั้ญหา และรายงาน

ตอ่สาธารณะ

ปรับแผนใหท้ัน
ตอ่การเปลี�ยนแปลง

ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิรกุ 
มปีระสทิธผิล

2.1 แผนยทุธศาสตรท์ี�

ตอบสนองความทา้ทาย

และสรา้งนวตักรรมเพื�อ

การเปลี�ยนแปลง

2.2 เป้าหมายยทุธศาสตร์

ท ั�งระยะส ั�นและระยะยาว 

สอดคลอ้งพนัธกจิและ

ยทุธศาสตรช์าติ

2.3 แผนงานขบัเคลื�อน

ลงไปทกุภาคสว่น

2.4 การตดิตามผล 

การแกไ้ขปญัหา 

และการรายงานผล

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

(Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions)*

(Creating value, Doing 
more & better with less)*

(Pro-Active)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*
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ใชข้อ้มลูเพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการที�แตกตา่ง

วเิคราะหค์วามตอ้งการ 
และความคาดหวงั

ใชข้อ้มลูทั �งภายในและ
ภายนอกเพื�อวางนโยบาย

เชงิรกุทั �งปัจจบุนัและอนาคต

วเิคราะหผ์ลเพื�อ
ปรับปรงุกระบวนการ

วเิคราะหผ์ลเพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการ และแกปั้ญหา

เชงิรกุ

บรูณาการกบัฐานขอ้มลู
แหลง่อื�นเพื�อคน้หาและ
ตอบสนองความตอ้งการ

ไดเ้ฉพาะกลุม่

ใชข้อ้มลูและสารสนเทศ
เพื�อปรับปรงุกระบวนการ

และการบรกิารใหต้อบสนอง
ความตอ้งการ

ปรับปรงุกระบวนการและ
สรา้งนวตักรรมที�ตอบสนอง
ความตอ้งการในภาพรวม

และเฉพาะกลุม่

สรา้งนวตักรรมที�สามารถ
ออกแบบการใหบ้รกิาร

เฉพาะบคุคล

กระบวนการรับเรื�องรอ้งเรยีน
เป็นระบบ มมีาตรฐานการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน

กระบวนการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ์ 

ใชเ้ทคโนโลยเีพื�อตอบสนอง
และสรา้งความพึ�งพอใจ

3.1 การใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศเพื�อการ

บรกิารและการเขา้ถงึ

3.2 การประเมนิความ

พงึพอใจและความผกูพนั

3.3 การสรา้งนวตักรรม

การบรกิารและตอบสนอง

ความตอ้งการเฉพาะกลุม่

3.4 กระบวนการ

แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

หมวด 3 การใหค้วามสําคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

(Customization, 
Personalization)*

(Non-routine problem 
solving, Real time 
capability)*

(On-demand services)*

(Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)
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การวางแผนและรวบรวม
ขอ้มลูและตัววดัทกุระดับโดย

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ระบบจัดการขอ้มลู
มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั 

น่าเชื�อถอื พรอ้มใช ้เขา้ถงึงา่ย

การจัดเตรยีมขอ้มลู
ใหส้ามารถนําไปใชไ้ดท้ันที

โดยไมต่อ้งรอ้งขอ

เพื�อแกปั้ญหา
ในกระบวนการที�สําคัญ

เพื�อคน้หาสาเหตขุองปัญหา
และแกไ้ขไดอ้ยา่งทันการณ์

เชื�อมโยงผลในทกุระดับ 
เพื�อคาดการณ์ผลลัพธ์

มกีระบวนการรวบรวมอยา่ง
เป็นระบบเพื�อใชต้อ่ยอด 

พัฒนาและแกปั้ญหา

มกีารวเิคราะหเ์ชื�อมโยงขอ้มลู
องคค์วามรูจ้ากภายนอกเพื�อ
แกปั้ญหาและสรา้งนวตักรรม

ใชข้อ้มลูและองคค์วามรูเ้พื�อ
ปรับปรงุจนเกดิกระบวนการที�

เป็นเลศิ ทั �งการบรรลุ
ยทุธศาสตรแ์ละการบรกิาร

ประชาชน

วางแผนปรับรปูแบบการ
ทํางานและการรวบรวมขอ้มลู
เป็นระบบดจิทิัล และมตีัววดั

วเิคราะหค์วามเสี�ยง ป้องกนั
การโจมตทีางไซเบอร ์และ
เตรยีมพรอ้มในภาวะฉุกเฉนิ

ใชด้จิทิัลเพื�อเพิ�ม
ประสทิธภิาพกระบวนการ 

ลดตน้ทนุ และรวบรวมขอ้มลู
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

4.1 การใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศมากาํหนด

ตวัวดัการตดิตามงาน 

และการสื�อสารแกผู่ใ้ชง้าน

4.2 การวเิคราะหผ์ลจาก

ขอ้มลูและตวัวดัในทกุระดบั

4.3 การเรยีนรูแ้ละการใช้

องคค์วามรูเ้พื�อแกป้ญัหา

4.4 การบรหิารจดัการ

ขอ้มลู สารสนเทศ และ

การปรบัระบบการทํางาน

เป็นดจิทิลัเต็มรปูแบบ

หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

(Knowledge worker, 
Educability, Ethic ability)*

(Digitization)*

(Open system, Open access)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

(Pro-Active)*



22

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

การสรรหา จา้ง บรรจ ุและ
วางตําแหน่งงานตรงกบั

ความถนัดและความตอ้งการ

การประเมนิผลการทํางาน 
และความกา้วหนา้ สรา้ง

แรงจงูใจแกบ่คุลากร

นโยบายการจัดการสนับสนุน
ใหเ้กดิการทํางานที�คลอ่งตัว 

รองรับการเปลี�ยนแปลง

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
ปลอดภยั คลอ่งตัว สนับสนุน
การทํางาน สรา้งความรว่มมอื

สภาพแวดลอ้มสรา้ง
แรงจงูใจใหบ้คุลากรมคีวาม
รับผดิชอบ กลา้ตัดสนิใจ 

เข้าถงึข้อมลูเพื�อใช้ทํางาน

การทํางานเป็นทมี 
คลอ่งตัว สามารถทํางาน
รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอก

สรา้งวฒันธรรมที�เป็นมอือาชพี 
ทา้ทายความคดิสรา้งสรรสู่

การสรา้งนวตักรรม

คน้หาปัจจัยที�สรา้ง
ความผกูพัน ทุม่เท 

มผีลการดําเนนิงานที�ดี

สรา้งความภมูใิจ และความ
เป็นเจา้ของใหแ้กบ่คุลากร

พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ทักษะ ความรู ้ในการ
ทํางานและดา้นดจิทิัล

พัฒนาเพื�อเพิ�มพนู สั�งสม
ประสบการณ์ ความ

เชี�ยวชาญในสมรรถนะหลัก

พัฒนาใหม้ทีักษะที�สามารถ
ปฏบิตังิานไดห้ลากหลาย 
รอบรู ้สามารถตัดสนิใจ 

พรอ้มรับปัญหาที�ซบัซอ้น

5.1 นโยบายตอบสนอง

ยทุธศาสตรแ์ละสรา้ง

แรงจงูใจ

5.2 ระบบการทํางานที�มี

ประสทิธิภาพ คลอ่งตวั และมุ่งเน้น

ผลสมัฤทธิ�

5.3 การสรา้งวฒันธรรม

การทํางาน และความ

รว่มมอื

5.4 ระบบการพฒันา

บคุลากร

(Pro-Active, 
Citizen-centric)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

(Public Entrepreneurship)*

(Knowledge worker, 
Educability, Ethic ability)*



23

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

ออกแบบการทํางานที�
เชื�อมโยงตั �งแตต่น้จนจบทั �ง
ภายในและขา้มสว่นราชการ
และไมส่ง่ผลกระทบเชงิลบ

ตอ่สิ�งแวดลอ้ม

เพิ�มประสทิธภิาพโดยใช ้
ประโยชนจ์ากดจิทิัลและ

เครอืขา่ยภายนอก

ออกแบบการบรูณาการ
ที�มุง่สูค่วามเป็นเลศิ

บรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ
ทั �งกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

สรา้งนวตักรรมปรับปรงุ
กระบวนการหลัก กระบวนการ
สนับสนุน การบรกิารประชาชน 

และการสื�อสาร

แกปั้ญหาเชงิกระบวนการ
ระดับองคก์รเพื�อประโยชน์
แกป่ระชาชนและภาคธรุกจิ

วเิคราะหต์น้ทนุ และลงทนุใน
ทรัพยากรที�ใชใ้นกระบวนการ

หลักและสนับสนุน

นําผลวเิคาะหม์าใชล้ดตน้ทนุ
โดยการออกนโยบาย 

ใชเ้ทคโนโลย ี
ใชท้รัพยากรรว่มกนั

ใชน้วตักรรมเพื�อลดตน้ทนุ 
เพิ�มขดีความสามารถ 
โดยมคีูเ่ทยีบทั �งใน

ประเทศและนานาชาติ

ตดิตามควบคมุ
ในกระบวนการหลัก 

และตัววดัเชงิยทุธศาสตร์

ตดิตามควบคมุตัววดันําใน
เชงิป้องกนัและเชงิรกุ เพื�อ
การแกปั้ญหาไดท้ันการณ์

วเิคราะหผ์ลกระทบจาก
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

6.1 กระบวนการทํางาน

เชื�อมโยงต ั�งแตต่น้จนจบ

6.2 การสรา้งนวตักรรมเพื�อ

ปรบัปรงุผลผลติ 

กระบวนการ การบรกิาร

6.3 การลดตน้ทนุ 

การใชท้รพัยากรเพื�อ

เพิ�มประสทิธภิาพและ

ความสามารถในการ

แขง่ขนั

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิล 

ท ั�งองคก์ร และผลกระทบ

ตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

(End-to-end process 
flow, Cross-boundary 
management)*

(Shared Services)*

(Creating value, Doing 
more & better with less)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*



7.5 ดา้นผลกระทบตอ่สงัคม

เศรษฐกจิ สาธารณสุข ส ิ�งแวดลอ้ม

7.6 ดา้นการสรา้งนวตักรรม

และลดตน้ทนุ
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ตั �งเป้าหมายที�ทา้ทายและ
วเิคราะหค์วามสมัพันธเ์ชงิ

เหตผุลกบักระบวนการ

มตีัววดับางสว่นที�มี
แนวโนม้การปรับปรงุดขีึ�น

ปรับปรงุจนเกดิผล
ลัพธท์ี�ดใีนตัววดัยอ่ย

-ความพงึพอใจ
-ความรว่มมอื 
- ประชารัฐ

- จํานวนนวตักรรม
-การเรยีนรู ้
- ความกา้วหนา้
- ความผกูพัน

7.1 ดา้นพนัธกจิ

7.2 ดา้นผูร้บับรกิารและ

ประชาชน

7.3 ดา้นการพฒันาบคุลากร

7.4 ดา้นการเป็นตน้แบบ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารดาํเนนิการ

การบรรลผุลตามตวัชี�วดั

- จํานวนรางวลัที�ไดร้ับจากภายนอก
-การจัดอนัดับในระดับนานาชาติ
- จํานวน Best practice

- ตัววดัรว่ม
- ตัววดัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ และสิ�งแวดลอ้ม

- นวตักรรมการปรบปรงุ 
- กระบวนการที�ไดร้ับรางวลั
- การลดตน้ทนุ

Basic
(Le&Early trend)

Advance
(Focus Improvement)

Excellent
(Integration)

(Knowledge worker, 
Educability, Ethic ability)*

(Public Entrepreneurship)*

(Citizen-centric)*

(Non-routine problem 
solving, Real time capability)* 

(Public Entrepreneurship)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*



สานพลงัทกุสว่น สรา้งนวตักรรม

- ปรับความคดิจากการให้ความร่วมมือ
ไปสู่การทํางานร่วมกนั ระดมความคดิ
และนําทรัพยากรทกุชนิดมาแบ่งปันและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั 

- ความ
ร่วมมืออย่างเตม็ที�ในการแก้ไขปัญหาที�มีความ

สลบัซบัซ้อนมากขึ �น (coordination,  

cooperation, collaborate, 
leading to solution for 
complex problem)

- คดิคน้วธิกีาร/รปูแบบใหม ่ๆ 
ในการทํางาน/ใหบ้รกิาร
ประชาชน และนําเสนอ
นโยบายสาธารณะที�สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการได้
อยา่งมคีณุภาพ

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

ปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั

- นําเทคโนโลยดีจิทิลัมาสรา้ง
ประสทิธภิาพและแกป้ญัหา
เพื�อเพิ�มขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ 

- เร ิ�มต ั�งแตก่ารรวบรวม จดัเก็บ
ประมวลผล การเขา้ถงึ 
การบรกิาร การสื�อสาร และ
การลดตน้ทนุ

- เชน่ cloud, smart phone, 
realtime, big data, 24 hr. 
service and efficiency

Core values ของ PMQA 4.0
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หนว่ยงานที�ควรใช ้PMQA 4.0

- มกีารประเมนิผา่นการรบัรองในระดบั 
FL1/FL2

- สว่นราชการที�มกีารวางแผนยทุธศาสตร ์  
  และมกีารกาํหนดตวัวดัที�เชื�อมโยงกบั  
  ยทุธศาสตรป์ระเทศ

-มกีารปรบัองคก์ารเขา้สู่ digitalization
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