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หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.10
คานิยาม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการเป็นระบบราชการ 4.0
 องค์ก ารที่ มี สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) หมายถึ ง
องค์การที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการที่ดี นาเสนอคุณค่า
ของกระบวนการท างาน/ผลงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มุ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ มี น วั ต กรรมและมี ผ ล
การดาเนินงานเป็นเลิศ
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถ
นาไปปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทาให้การส่งมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุง
ผลการดาเนินการด้านอื่นๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทาให้เกิดความสอดคล้องกัน
ของแผน กระบวนการตัดสินใจ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
หมวด 1 การนาองค์การ : การนาองค์การของหน่วยงานมุ่งเน้นสัมฤทธิผล กาหนด
วิสัยทัศน์และแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรม กระทรวง และประเทศ
ให้ความส าคั ญ กับ ผู้ รั บ บริก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สร้า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เอื้อ ต่ อการสร้า ง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ การกากับดูแลตนเองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : มีกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กาหนดเป้าหมาย
เชิ งยุ ท ธศาสตร์ทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว ที่ส อดคล้ องกับพั น ธกิจ/ยุ ทธศาสตร์กรมและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนแผนลงไปทุกภาคส่วน มีการติดตามประเมินผล
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มีสารสนเทศ
ผู้ รับ บริการและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการสร้ า งนวั ต กรรมการบริก ารที่ ส ร้า ง
ความแตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
และตัววัด เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา มีการใช้ความรู้
ในการแก้ปัญหา มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทางานที่ปรับเป็นดิจิทัล
เต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร : มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ สร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
มีการสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรให้
ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ ความมีจริยธรรม ปฏิบัติงาน
โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
หมวด 6 การมุ่ ง เน้ น ระบบปฏิ บั ติ ก าร : มี ก ารบริ หารจั ด การกระบวนการที่ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ และนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการ
สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น
บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ : กาหนดตัววัดที่สาคัญซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบตั ิการ
ในหมวด 1-6 สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และ
การพัฒนา
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ระบบราชการ 4.0 : สานักงาน ก.พ.ร.ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) ได้แก่


1) ระบบราชการที่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงถึ ง กั น (Open & Connected
Government) หมายถึง มีความเปิดเผยโปร่งใสในการทางาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม
2) ระบบราชการที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Citizen-Centric Government)
หมายถึง การทางานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และ
ระบบดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ ใ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประชาชน
(Personalized หรือ Tailored Services)
3) หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government) หมายถึง การทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สร้างนวัตกรรม ประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
ความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 อาศัยปัจจัยสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
(Collaboration) โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์
ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลสาเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง
(Solutions) ใหม่ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบ
การให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ
หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
3) การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่ าน Cloud Computing อุปกรณ์ประเภท Smart Phone
และการทางานร่วมกันผ่านเครื่องมือต่างๆ ทาให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง Real Time และ
สามารถตอบสนองต่ อความคาดหวั งในการให้บ ริการของทางราชการที่จ ะต้องดาเนิน การ
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
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สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ส่วนราชการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล PMQA รายหมวด
และ PMQA 4.0 ซึ่งขั้นตอนการส่งผลงานมี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ส่งเอกสารผลงานเพื่อรับการตรวจประเมินเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 ส่งเอกสาร Application Report กรณีผ่านการประเมินขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 รับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (site visit) กรณีผ่านการประเมิน
ขั้นตอนที่ 2
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานและรายงานในระบบ DOC
แหล่งข้อมูล
รายงานผลการดาเนินงานในระบบ DOC และ Website กพร.
รายการข้อมูล 1
A = จานวนกิจกรรมตามแผนทีด่ าเนินงานแล้วเสร็จ (ตามรอบการประเมิน)
รายการข้อมูล 2
B = จานวนกิจกรรมทั้งหมดที่กาหนดในแผน (ตามรอบการประเมิน)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานกิจกรรมตามแผน = (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)
เกณฑ์การประเมิน : รอบที่ 1 และรอบที่ 2


ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1
Assessment

คะแนน

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

1

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
และความรู้ทนี่ ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
(0.5)
- การเปรียบเทียบผลผลิต/ผลลัพธ์
(C: Comparisons)
- แนวโน้มผลผลิต/ผลลัพธ์ (T: Trends)
- ผลผลิต/ผลลัพธ์ในปี 2564 (Le: Level)
- ความรู้ที่นามาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชีว้ ัด (0.25)
- กลุ่มผู้รบั บริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ความต้องการ/ความคาดหวัง
- ความผูกพัน
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ
- ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ
1.3 ทาเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (SH) (0.25)

1

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
PIRAB (0.5)
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)

มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
มีข้อมูล สารสนเทศ และความรูท้ ี่นามาใช้

2

Advocacy/ Intervention
มีการกาหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ (C)/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชีว้ ดั

3
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
3
Management and Governance
- มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัด
- การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
- มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

4

Output ผลผลิต
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามกิจกรรม
ที่กาหนดในแผน (ตามรอบการประเมิน)
คะแนน
ร้อยละของกิจกรรมที่
ดาเนินการเทียบกับ
กิจกรรมตามแผน

5

คะแนน

0.2


320

1

3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด (0.25)
3.2 มีรายงานการติดตามการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคารับรองฯ ทุกเดือนและ
นาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ของตัวชี้วัด (0.25)
มีผลผลิตตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

1

มีผลลัพธ์ตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

61- 71- 81- 9160 70 80 90 100

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือนแรก
ส่งเอกสารสมัครรางวัล PMQA ขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน
และทันตามกาหนดเวลา
รอบ 5 เดือนหลัง
ผลการประเมิน PMQA 4.0 ขั้นตอนที่ 1 ตามเกณฑ์
การประเมินของ ส.ก.พ.ร.
คะแนน
ผลการ
ประเมินได้
คะแนน

1

แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน

0.4
321340

0.6
341360

0.8
361380

1

1.0
381400

คะแนนรวม

5

เงื่อนไข : (ถ้ามี)
เอกสารสนับสนุน :

1. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
2. คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2562
2563
2564
ผู้รายงานตัวชี้วัด

1. นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิน่
โทรศัพท์ 0 2590 4313
โทรสาร 0 2591 8187
2. นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน์
โทรศัพท์ 0 2590 4729
โทรสาร 0 2591 8187

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 08 1864 7699
E-mail: nathathai.t@anamai.mail.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์มือถือ 08 1556 9245
E-mail: ariyaphat.m@anamai.mail.go.th
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