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แนวทางการรบัสมคัร 

รางวลัเลศิรฐั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ประจ าปี พ.ศ.2562 

วนัที ่12 ธนัวาคม 2561 

ณ หอ้งจตรุทศิ ช ัน้ ๓  โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ พระราม ๙ กรงุเทพฯ 
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รางวลัเลศิรฐั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

รปูยอดเขาสงู มดีวงดาวเจดิจรัสอยูด่า้นบน ฉาก
หลังเป็นผนืธงโบกสะบัด 

ดวงดาวเปลง่ประกายสกุใส 

หมายถงึ  ความส าเร็จ จดุหมาย จดุสงูสดุ 
ความเป็นเลศิ 

ยอดเขาสงู  

หมายถงึ หนทางยาวไกล ตอ้งมานะบากบั่น 
ตอ้งกา้วเดนิไปอยา่งชา้ ๆ ดว้ยความระมัดระวงั 
และมั่นคง 

ผนืธงโบกสะบดั   

หมายถงึ  ความยนิดใีนความส าเร็จทีม่อบ
ใหก้บัองคก์รทีไ่ดรั้บรางวลั 

 

สญัลกัษณ์ 
 

 

องคป์ระกอบ 
 



มตคิณะรัฐมนตรใีนการ
ประชมุเมือ่วนัที ่1
พฤษภาคม 2561 
เห็นชอบใหห้น่วยงาน
ภาครัฐ (กรม จังหวดั 
องคก์ารมหาชนพัฒนา
องคก์ารสูร่ะบบราชการ 
4.0 และให ้ส านักงาน 
ก.พ.ร. ตรวจรับรอง
สถานะการเป็นระบบ
ราชการ  4.0  
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• พ.ศ. 2554 เริม่ตรวจ Certified 
FL 

• พ.ศ. 2555 เริม่รับสมคัรรางวัล 
PMQA 

    มตคิณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่
วันที ่28 มถินุายน 2548 เห็นชอบให ้
น าการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐมาใชเ้ป็นเครือ่งมอื
ผลักดันใหก้ารพัฒนาระบบราชการ 
มปีระสทิธภิาพ 

 มต ิครม. วนัที ่28 ม.ิย. 48 Certified FL/รางวลั PMQA 

มต ิอ.ก.พ.ร. PMQA วนัที ่20 
ตลุาคม 2557 เห็นชอบเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 
 

เกณฑ ์PMQA 2558 

1. ทีม่า สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

มต ิค.ร.ม.วนัท ี1 พ.ค. 61 
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250 

A D R 

275 

650 

300 

400 

A D L I/R 

คะแนน 

A D L I 

A D L I 

A D L I 

1 กรม 
1 กระทรวง 
28 กรม 

16 จงัหวดั 

72 กรม 
41 จงัหวดั 1 กระทรวง 

142 กรม 
76 จงัหวดั 

จากจ านวนทัง้หมด 218 
หน่วยงาน (1 กระทรวง 
141 กรม 76 จังหวัด) 

จากพืน้ฐาน (FL) สูร่างวัล PMQA  

สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

54% 

28% 

16% 

1% 
1% 

สถานะการด าเนนิการ PMQA 

Cer 1 Cer 2 รางวลัรายหมวด รางวลัระดบัดเีดน่ ไมผ่า่นการรับรองฯ 
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ประเภทรางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร  

รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับดเีดน่ 

รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

หมวด 1 ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจัดการความรู ้

หมวด 5 ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวัตกรรม 

PMQA ฉบบั พ.ศ. 2558 

PMQA 4.0 

แนวทางการรบัสมคัรรางวลัเลศิรฐั  
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 2562 



แนวทางการรบัสมคัรรางวลัเลศิรฐั  
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รางวลัเลศิรฐั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั รายหมวด   

กรณหีน่วยงานทีส่มัครรางวลัระดับดเีดน่พรอ้มกับรางวลัรายหมวด หากผลการพจิารณาผา่นเกณฑร์ะดับดเีดน่แลว้  
จะไมพ่จิารณารางวลัรายหมวดในปีนัน้ 

    เป็นสว่นราชการ ระดับกระทรวง / กรม /จังหวดั /สถาบันอดุมศกึษา หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่  

     ทีผ่า่นการรับรองคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 

    สมคัรไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด  
 

เป็นหนว่ยงานทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ ์เป็นทีย่อมรบั และไมม่เีรือ่งเสือ่มเสยีปรากฏเป็นขา่วในสงัคมสงัคม 

หนว่ยงานของรฐัทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถสมัครขอรับรางวลัเลศิรัฐฯ ทีเ่คยไดรั้บ
รางวลัแลว้ เพือ่ขอรับการตรวจประเมนิยนืยันมาตรฐานและความโดดเดน่ของการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 

เง ือ่นไขการสมคัร 

กรณีรางวลัระดบัดเีดน่ (PMQA 4.0) เป็นหน่วยงานตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่1 พ.ค. 2561  
(กรม จังหวดั และองคก์ารมหาชน)  

รางวลัเลศิรฐั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ระดบัดเีดน่ 

กรณีรางวลัระดบัดเีดน่ (PMQA 2558) เคยไดรั้บรางวลั PMQA มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 หมวด 



ตอ้งไดรั้บรางวัลรายหมวด 
มาแลว้อยา่งนอ้ย 2 หมวด 

(หมวด 1 – หมวด 6) เสนอขอรับรางวัลไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด 

แนวทางการรบัสมคัรรางวลัเลศิรฐั  
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รางวลัเลศิรฐั  
สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  

รายหมวด 

ระดบัดเีดน่ 

**กรณีหน่วยงานทีส่มัครรางวลัระดับดเีดน่พรอ้มกับรางวลัรายหมวด หากผลการพจิารณาผา่นเกณฑร์ะดับดเีดน่แลว้ จะไมพ่จิารณารางวลัรายหมวด
ในปีนัน้ 

 การตรวจรบัรองสถานะหนว่ยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0  (PMQA 4.0) 

คะแนนรวม 

รางวลัเลศิรัฐฯ ระดับดเีดน่ 
และรับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับกา้วหนา้ 

300 - 399 รับการรับรองสถานะฯ 4.0 ระดับพืน้ฐาน 

กรณีรางวลัรายหมวด และระดบัดเีดน่ (PMQA 2558) เป็นสว่นราชการ ระดับกระทรวง / กรม /จังหวดั /สถาบันอดุมศกึษา 
หน่วยงานของรัฐประเภทอืน่ ทีผ่า่นการรับรองคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

เป็นหนว่ยงานทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ ์เป็นทีย่อมรบั และไมม่เีรือ่งเสือ่มเสยีปรากฏเป็นขา่วในสงัคมสงัคม 

หนว่ยงานของรฐัทีเ่คยไดร้บัรางวลัฯ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถสมัครขอรับรางวลัเลศิรัฐฯ ทีเ่คยไดรั้บ
รางวลัแลว้ เพือ่ขอรับการตรวจประเมนิยนืยันมาตรฐานและความโดดเดน่ของการด าเนนิการพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง 

≥  400 

เง ือ่นไข 

รางวลัทีเ่ปิดรบัสมคัร 

เกณฑ ์PMQA ‘58 

เกณฑ ์PMQA 4.0 ได ้PMQA 4.0 ≥  400 คะแนน 

STEPS: 

Application  
Report 

Site Visit 

> 350 คะแนน > 350 คะแนน 

กรณีรางวลัระดบัดเีดน่ (PMQA 4.0) เป็นหนว่ยงานตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 พ.ค. 2561  (กรม จังหวดั และ
องคก์ารมหาชน)  
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สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ประเภทรางวลั 

รางวลัฯ หมวด 1 

ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิรางวลัฯ หมวด 2 

ดา้นการมุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  รางวลัฯ หมวด 3 

ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจัดการความรู ้ รางวลัฯ หมวด 4 

ดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล  รางวลัฯ หมวด 5 

ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม  รางวลัฯ หมวด 6 

ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

รายหมวด (300 คะแนน) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

หมวด 
เกณฑก์ารให้

คะแนน 

รางวลัฯ

หมวด 1 

รางวลัฯ

หมวด 2 

รางวลัฯ

หมวด 3 

รางวลัฯ

หมวด 4 

รางวลัฯ

หมวด 5 

รางวลัฯ

หมวด 6 

1 120 60 30 30 30 30 30 

2 80 20 40 20 20 20 20 

3 110 27.5 27.5 55 27.5 27.5 27.5 

4 100 25 25 25 50 25 25 

5 90 22.5 22.5 22.5 22.5 45 22.5 

6 100 25 25 25 25 25 50 

7.1 60 18 18 15 15 15 18 

7.2 70 17.5 17.5 21 17.5 17.5 17.5 

7.3 70 17.5 17.5 17.5 17.5 21 17.5 

7.4 70 21 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 

7.5 60 15 18 15 15 15 15 

7.6 70 17.5 17.5 17.5 21 17.5 21 

รวม 1000 300 300 300 300 300 300 

ร
า
ย
ห
ม
ว
ด 
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สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

ดี
เ
ด่
น 

ประเภทรางวลั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ดเีดน่ (400 คะแนน) 

รางวลัเลศิรัฐ สาขาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ระดับดเีดน่ พจิารณาโดยใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรอื 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร 
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 

เกณฑก์ารประเมนิสถานะหน่วยงานภาครัฐ 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

 

หมวด/หวัขอ้ 

 

คะแนน

เต็ม 

รางวลัฯ  

ระดบัดเีดน่ 

(400) 

1. การน าองคก์าร 120 48 

2. การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 80 32 

3. การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยี 

110 44 

4. การวดั การวเิคราะห ์และการจัดการความรู ้ 100 40 

5. การมุง่เนน้บคุลากร 90 36 

6. การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 100 40 

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการบรรลพัุนธกจิ 60 24 

7.2 ผลลัพธด์า้นการใหค้วามส าคัญผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี 

70 28 

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 70 28 

7.4 ผลลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและการก ากับดแูล 70 28 

7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และการเตบิโต 60 24 

7.6 ผลลัพธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการ และการจัดการ

หว่งโซอ่ปุทาน 

70 28 

Total 1000 400 

 ผลการตรวจประเมนิทกุหมวด (หมวด 1 – 7) ตามเกณฑก์ารประเมนิ
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ดังภาพที ่3) มคีะแนนรวมตัง้แต ่
400 คะแนนขึน้ไป และไดรั้บการรับรองสถานะการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ระดับกา้วหนา้ 

 ทัง้นี้ หน่วยงานภาครัฐทีม่ผีลการตรวจประเมนิ ระหวา่ง 300 - 399 
คะแนนขึน้ไป จะไดรั้บการรับรองสถานะการเป็นหน่วยงานภาครัฐสู่

ระบบราชการ 4.0 ระดับพืน้ฐาน 

58 

4.0 
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ปฏทินิการรบัสมคัรและแนวทางการพจิารณารางวลัฯ 

ชี้แจงการรับสมัครรางวัลประจ าปี พ.ศ. 2562 12 ธ.ค. 
61 เปิดรับเอกสารการสมัครผ่านระบบ ออนไลน์ 3 –  25   ม.ค. 62 

แจ้งผลการพิจารณาขั้นตอนที่ 1  
การกลั่นกรองเอกสารการสมัครเบื้องต้น 

ภายใน 25 ก.พ. 62 

เปิดรับรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application report) 

ภายใน  29 มี.ค. 
62 

แจ้งผลการพิจารณาขั้นตอนที่ 2 ภายใน 31 พ.ค. 62  

ขั้นที่ 3 ตรวจประเมินผลการด าเนินการ  
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 

มิ.ย. 62  

ขั้นตอนท่ี 4 เสนอ อ.ก.พ.ร. ฯ GG พิจารณาผลรางวัล 

ส.ค. 62  แจ้งผลการพิจารณารางวัล 

พิธีมอบรางวัล ก.ย. 62  

ก.ค. 62 

แนวทางการพจิารณารางวลั 
พจิารณา 

เอกสารการสมคัร
เบือ้งตน้ 

(คณะท างานกลั่นกรองฯ) 

Application Report 
(คณะท างานกลั่นกรอง ฯ) 

Site – visit 
(คณะท างานตรวจประเมนิรางวลัฯ 

 ในพืน้ที)่ 

ตดัสนิรางวลั 
(อ.ก.พ.ร. GG) 

ประชมุสรปุผลการตรวจ App. 
รว่มกับคณะท างานตรวจ
ประเมนิรางวลัฯ ในพืน้ที ่

การประชมุสรปุผลการตรวจใน
พืน้ทีป่ฏบิัตงิาน 

ผลการประเมนิ
ความพรอ้ม/
ความเป็น 4.0 

& KPI  
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เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั พ.ศ. 2558 
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PMQA model 

1.  OP 13 ค าถาม 

2. เกณฑ ์PMQA 7 หมวด  

     89 ค าถาม 
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Lead the organization Manage the organization Improve the organization 

Strategic Leadership Execution Excellence Organizational Learning 

Customer 
Driven 

Excellence 
มุง่เนน้ผูร้บับรกิาร 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ประชาชน 

Focus on 
Results & 
Creating 

Value 
เนน้ผลลพัธ ์
สรา้งคณุคา่ 

Systems  
Perspective 
มองเชงิระบบ 

Focus on  
Future 

เนน้อนาคต 

Social  
Responsibility 
รบัผดิชอบ 
สงัคม 

Visionary  
Leadership 
น าอยา่งม ี
วสิยัทศัน ์

Agility 
ความสามารถ 
ในการปรบัตวั 

Valuing 
Employees 
& Partners 
ใหค้วามส าคญั 

บคุลากรและครอืขา่ย 

Managing 
For 

Innovation 
เนน้นวตักรรม 

Org. &  
Personal 
Learning 

องคก์รเรยีนรู ้

Management 
By Fact 
ตดัสนิดว้ย 
ขอ้เท็จจรงิ 

1 

2 

5 

11 6 

4 

3 

10 

8 

7 

9 

คดิ ท า ปรบั 

หลกัคดิ : 11 Core Values  
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P.1 ลกัษณะองคก์าร   

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร 

         

ก. สภาพแวดลอ้มของสว่นราชการ  

(1) พันธกจิหรอืหนา้ทีต่ามกฎหมาย 

(2) วสิยัทัศนแ์ละคา่นยิม 

(3) ลักษณะโดยรวมของบคุลากร 

(4) สนิทรัพย ์

(5) กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคับ 
 

ข.   ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์าร 

(6) โครงสรา้งองคก์าร 

(7) ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(8) สว่นราชการหรอืองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการใหบ้รกิาร 

     หรอืสง่มอบงานตอ่กนั 

 

                 เนน้การมองภาพรวมขององคก์ารทีอ่ธบิายถงึ สิง่ทีส่ าคัญทีม่อีทิธพิลตอ่วธิกีารด าเนนิงาน และความทา้ทายส าคัญที่ 
สว่นราชการเผชญิอยู ่สภาพแวดลอ้มการด าเนนิงานของสว่นราชการและความสมัพันธท์ีส่ าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
สว่นราชการอืน่ และประชาชนโดยรวม รวมทัง้สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ชนั ความทา้ทาย ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตรท์ีส่ าคัฐ 
และระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการของสว่นราชการ 

P.2 สภาวการณ์ขององคก์าร 

ก.  สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั 

(9) สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนัทัง้ภายในและภายนอก 

     ประเทศ 

(10) การเปลีย่นแปลงดา้นการแขง่ขนั 

(11) แหลง่ขอ้มลูเขงิเปรยีบเทยีบ 
 

ข.  บรบิทเชงิยทุธศาสตร ์

(12) ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตรแ์ละความไดเ้ปรยีบเชงิ 

       ยทุธศาสตร ์
 

ค.  ระดบัการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 

(13) ระบบการปรับปรงุผลการด าเนนิการ 

           การก าหนดบรบิทส าหรับสว่นราชการและการตอบ
ขอ้ก าหนดของเกณฑ ์PMQA หมวด 1-7 
 

          การชว่ยใหส้ว่นราชการท าความเขา้ใจความทา้ทายที่
ส าคัญของสว่นราชการ และระบบการท างาน เพือ่สรา้งและ
รักษาความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัอยา่งยั่งยนื 
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1.2  
การก ากบัดแูลองคก์าร 

และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

หมวด 1  การน าองคก์าร 

  วสิยัทศัน ์คา่นยิม และพนัธกจิ 

 การก าหนดวสิยัทศัน ์คา่นยิม และพันธกจิ 

 การสง่เสรมิการประพฤตปิฏบิตัติามหลกันติธิรรม ความ

โปรง่ใส และความมจีรยิธรรม 

 การสรา้งองคก์ารคณุภาพทีย่ั่งยนื 

 

  การสือ่สารและผลการด าเนนิการ 

 ขององคก์าร 

 การสือ่สารสรา้งความผกูพนัทัง้ภายในและ

ภายนอก 

 การท าใหเ้กดิการปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง 

 การก ากบัดแูลองคก์าร 

 ระบบการก ากบัดแูลองคก์าร 

 การประเมนิผลการด าเนนิการ 
 

 การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายอยา่งมี

จรยิธรรม 

 การประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

 การประพฤตปิฏบิตัอิยา่งมจีรยิธรรม 
 

 ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและการสนบัสนนุ

ชุมชนทีส่ าคญั 

 การค านงึถงึความผาสกุของสงัคม 

 การสนับสนุนชมุชนใหเ้ขม้แข็ง 

          เพือ่ใหเ้ห็นถงึบทบาทของผูน้ าในการชีน้ าและขับเคลือ่นองคก์ารใหเ้กดิความย่ังยนื การสือ่สาร 
ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ใหเ้กดิความผกูพัน การสรา้งนวตักรรม และผลการด าเนนิการทีด่ ี

15 
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หมวด 1 การน าองคก์าร 

          เพือ่ใหเ้ห็นถงึบทบาทของผูน้ าในการชีน้ าและขับเคลือ่นองคก์ารใหเ้กดิความย่ังยนื การสือ่สาร 
ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่ใหเ้กดิความผกูพัน การสรา้งนวตักรรม และผลการด าเนนิการทีด่ ี
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2.2  
การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ

หมวด 2  การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

 กระบวนการจดัท ายทุธศาสตร ์

 กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร ์

 การสรา้งสภาพแวดลอ้มสนับสนุนนวตักรรม  

ก าหนดโอกาสเชงิยทุธศาสตร ์

 การวเิคราะหแ์ละก าหนดยทุธศาสตร ์

 ระบบงานและสมรรถนะหลกัขององคก์าร 

 

 วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

 วัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ีส่ าคญั 

 การพจิารณาวัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

 การจดัท าแผนปฏบิตักิารและถา่ยทอด 

สูก่ารปฏบิตั ิ

 การจัดท าแผนปฏบิตักิาร 

 การน าแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตั ิ

 การจัดสรรทรัพยากร 

 แผนดา้นทรัพยากรบคุคล 

 ตวัชีว้ัดผลการด าเนนิการ 

 การปรับเปลีย่นแผนปฏบิตักิาร 
 

 การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ 

 การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ 

           เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ก าหนดกลยทุธท์ีต่อบสนอง 
ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์ โดยใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และโอกาสเชงิกลยทุธ ์รวมถงึ 
การตัดสนิใจเรือ่งระบบงานทีส่ าคัญ ในการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร 
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

           เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ก าหนดกลยทุธท์ีต่อบสนอง 
ความทา้ทายเชงิกลยทุธ ์ โดยใชป้ระโยชนจ์ากความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์และโอกาสเชงิกลยทุธ ์รวมถงึ 
การตัดสนิใจเรือ่งระบบงานทีส่ าคัญ ในการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร 
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3.2  
การสรา้งความผกูพนักบั 

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 3  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 สารสนเทศผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 สารสนเทศผูร้ับบรกิารและ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในปัจจบุนั 

 สารสนเทศผูร้ับบรกิารและ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีพ่งึมใีนอนาคต 

 

 การประเมนิความพงึพอใจและ 

การสรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิาร 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ความพงึพอใจและสรา้งความผกูพันกบัผูร้ับบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ 

 ความไมพ่งึพอใจ 

 ผลผลติ การบรกิาร และการสนบัสนนุ

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ผลผลติและการบรกิาร 

 การสนับสนุนผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 การจ าแนกผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

 การสรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิารและผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยี 

 การจัดการความสมัพันธ ์

 การจัดการกบัขอ้รอ้งเรยีน 
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       เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดวธิกีารทีใ่ชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
และการใชส้ารสนเทศเกีย่วกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการปรับปรุงและคน้หาโอกาส 
ในการสรา้งนวตักรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความสมัพันธท์ีด่กีบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

       เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดวธิกีารทีใ่ชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ
การใชส้ารสนเทศเกีย่วกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการปรับปรุงและคน้หาโอกาสในการสรา้ง
นวตักรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความสมัพันธท์ีด่กีบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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          เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทกุระดับและทกุสว่นขององคก์ารมาใชว้ดั วเิคราะห ์
ทบทวนและปรับปรงุผลการด าเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลู
เกีย่วกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจในทกุระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 

4.2  
การจดัการความรู ้สารสนเทศ  
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

 การวดัผลการด าเนนิการ 

 ตวัวัดผลการด าเนนิการ 

 ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ 

 ขอ้มลูผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ความคลอ่งตวัของการวดัผล 
 

 การวเิคราะห ์และทบทวนผลการด าเนนิการ 

 การวเิคราะห ์และทบทวนผลการด าเนนิการ 
 

 การปรบัปรงุผลการด าเนนิการ 

 การแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ 

 ผลการด าเนนิการในอนาคต 

 การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งและสรา้งนวตักรรม 

 

 ความรูข้องสว่นราชการ 

 การจัดการความรู ้

 การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร 
 

 ขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 คณุลกัษณะของขอ้มลูและสารสนเทศ 

 ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูและสารสนเทศ 

 คณุลกัษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟแวร ์

 ความพรอ้มใชง้านในภาวะฉุกเฉนิ 

21 



22 22 

หมวด 4  การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

          เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทกุระดับและทกุสว่นขององคก์ารมาใชว้ัด วเิคราะห ์ทบทวน
และปรับปรงุผลการด าเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและขอ้มลูเกีย่วกบั
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจในทกุระดับ เกดิการแกปั้ญหาทีม่ปีระสทิธภิาพ และการเรยีนรู ้
จนเกดิแนวทางการปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ 
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         เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอตัราก าลัง เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้ม 
ของบคุลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีด่ ีสรา้งความผกูพัน การบรหิารจัดการและพัฒนาบคุลากรภายใน
องคก์าร รวมถงึการน าศักยภาพของบคุลากรมาใชอ้ยา่งเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกนักบัพันธกจิ กลยทุธ ์
และแผนปฏบิัตกิารขององคก์าร 

5.2  
ความผกูพนัของบคุลากร 

หมวด 5  การมุง่เนน้บคุลากร 

 ขดีความสามารถและอตัราก าลงั 

ดา้นบคุลากร 

 ขดีความสามารถและอตัราก าลงั 

 บคุลากรใหม ่

 การท างานใหบ้รรลผุล 

 การจัดการการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร 
 

 บรรยากาศการท างานของบคุลากร 

 สภาพแวดลอ้มการท างาน 

 นโยบายและสวัสดกิาร 

 ผลการปฏบิตังิานของบคุลากร 

 องคป์ระกอบของความผกูพัน 

 วัฒนธรรมสว่นราชการ 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

 การประเมนิความผกูพนัของบคุลากร 

 การประเมนิความผกูพนั 

 ความเชือ่มโยงกบัผลลพัธข์องสว่นราชการ 
 

 การพฒันาบคุลากรและผูบ้รหิาร 

 ระบบการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

 ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา 

 ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน 
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         เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอตัราก าลัง เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้ม 
ของบคุลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีด่ ีสรา้งความผกูพัน การบรหิารจัดการและพัฒนาบคุลากรภายในองคก์าร รวมถงึ
การน าศักยภาพของบคุลากรมาใชอ้ยา่งเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกนักบัพันธกจิ กลยทุธ ์และแผนปฏบิัตกิารของ
องคก์าร 

หมวด 5  การมุง่เนน้บคุลากร 
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6.2  
ประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

หมวด 6  การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 

 การออกแบบผลผลติและกระบวนการ 

 แนวคดิในการออกแบบ 

 ขอ้ก าหนดของผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการ

ท างาน 
 

 การจดัการกระบวนการ 

 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ

 กระบวนการสนับสนุน 

 การปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร และกระบวนการ 

 การควบคมุตน้ทนุ 

 การควบคมุตน้ทนุ 
 

 การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

 การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 
 

 การเตรยีมความพรอ้มดา้นความปลอดภยั

และตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

 ความปลอดภัย 

 การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
 

 การจดัการนวตักรรม 

 การจัดการนวัตกรรม 
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            เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการท างานท่ัวทัง้องคก์าร 
ใหเ้กดิประสทิธผิลของการปฏบิัตงิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ให ้
องคก์ารประสบความส าเร็จอยา่งย่ังยนื 
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หมวด 6  การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 

            เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการท างานท่ัวทัง้องคก์าร 
ใหเ้กดิประสทิธผิลของการปฏบิัตงิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ให ้
องคก์ารประสบความส าเร็จอยา่งย่ังยนื 
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แนวทางการพจิารณารางวลั 

ข ัน้ตอนที ่ 1  : การตรวจพจิารณาผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

มติทิ ี ่1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล 
และการบรรลพุนัธกจิ   

ผลผลติและบรกิารตามพันธกจิ ยทุธศาสตร ์และแผนปฏบิัตกิาร 

มติทิ ี ่2 ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญั 
กบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ความพงึพอใจ การใหค้วามส าคัญ 

มติทิ ี ่3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร  
ขดีความสามารถและอัตราก าลัง บรรยากาศการท างาน 

ความผกูพัน การพัฒนาบคุลากรและผูน้ า 

มติทิ ี ่4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์าร 
และการก ากบัดแูลสว่นราชการ การก ากับดแูลองคก์าร 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบขอ้บังคับ 

การประพฤตติามหลักนติธิรรม 
ความโปรง่ใส และจรยิธรรม 

การน าองคก์าร 

มติทิ ี ่5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ  
การเงนิและการเตบิโต 

ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณ 
และการเงนิ 

การเตบิโต 

มติทิ ี ่6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ 
กระบวนการและการจดัการ 
หว่งโซอ่ปุทาน  

ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ
กระบวนการ 

การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 

การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

# LeTCLi # 
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- ตัวชีว้ดัตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการ 
- ตัวชีว้ดัตามเป้าประสงคต์ามแผนยทุธศาสตร ์
- ตัวชีว้ดัตามผลผลติงบประมาณ 
- ตัวชีว้ดัดา้นผลผลติและการบรกิารตามพันธกจิของสว่นราชการ 
- ตัวชีว้ดัของการบรรลแุผนงานและโครงการทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยาว 
- ตัวชีว้ดัตามการบรหิารความเสีย่ง 
- ตัวชีว้ดัการรับรู ้เขา้ใจ และการน าแผนไปปฏบิัต ิ
 
 
 
 
 
  
 

ตวัอยา่งผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
 

7.1 
ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล และการบรรลุ

พนัธกจิ 7.2 
ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• รอ้ยละความพงึพอใจจ าแนกตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 

• รอ้ยละความไมพ่งึพอใจจ าแนกตามกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 

• จ านวนขอ้รอ้งเรยีน 
• จ านวนค าชมเชย  
• จ านวนผูรั้บบรกิารทีเ่พิม่ข ึน้ 
• จ านวนการบรกิารใหม ่
• จ านวนชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
• ตัวชีว้ดัทีแ่สดงใหเ้ห็นประโยชนห์รอืคณุคา่ทีผู่รั้บบรกิารไดรั้บ 

(เชน่ ตน้ทนุ การรับบรกิารทีล่ดลง ระยะเวลาในการรับบรกิารที่
ลดลง เป็นตน้) 
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- รอ้ยละของบคุลากรทีม่ทัีกษะเพิม่ขึน้  
- รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนาอยา่งเหมาะสมและ

เพยีงพอ 
- รอ้ยละความพงึพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มการท างาน และวสัดุ

อปุกรณ์ทีห่น่วยงานจัดหาให ้ 
- จ านวนวนัในการพัฒนาของบคุลากรแตล่ะคน 
- รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บรางวลัและค าชมเชย  
- รอ้ยละความผกูพันของบคุลากรตอ่องคก์าร 
- รอ้ยละของอัตราการลาออก /โอนยา้ย 
 
 
 
 
  
 

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 7.4 
ผลลพัธด์า้นการน าองคก์รและการ

ก ากบัดแูลสว่นราชการ 

• รอ้ยละของความพงึพอใจตอ่ผูบ้รหิาร  
• จ านวนรางวลัทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอก  
• ระดับความเชือ่มั่นของผูรั้บบรกิารตอ่สว่นราชการ 
• ผลตรวจจากหน่วยงานภายนอกและภายในแยกตามหน่วยงาน  
• จ านวนขอ้เสนอแนะทีน่ าไปแกไ้ขปรับปรงุ  
• รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนทางวนัิยทีไ่ดรั้บการแกไ้ข  
• จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกับดา้นความไมโ่ปรง่ใส จรยิธรรม  
• รอ้ยละความพงึพอใจของสงัคมชมุชนทีม่ตีอ่การด าเนนิการ

สนับสนุนชมุชน 

ตวัอยา่งผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
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- รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ  
- รอ้ยละของการประหยัดพลงังาน  
- รอ้ยละความส าเร็จของการจัดท าตน้ทนุตอ่หน่วย  
- รอ้ยละความส าเร็จของการประเมนิความคุม้คา่  
 
 
 
  
 

7.5 
ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิและ

การเตบิโต 7.6 
ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการและ

การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

• รอ้ยละความส าเร็จของตัวชีว้ดัทีส่ าคัญของกระบวนการ 
• รอ้ยละความส าเร็จของการรักษาระยะเวลามาตรฐาน  
• เสถยีรภาพของระบบ IT (จ านวนครัง้ของระยะเวลาทีร่ะบบไม่

สามารถใชง้านได ้ 
   อัตราการป้องกันไวรัส/การถกูบกุรกุจากแฮกเกอรไ์ดส้ าเร็จ) 

• จ านวนนวตักรรม/การปรับปรงุกระบวนการ  
• คา่ใชจ้า่ยในการตรวจประเมนิ ทดลอง ตรวจรับรอง 
• ตน้ทนุการบรกิารและการบรหิารทีล่ดลง 
• ระยะเวลารอคอยเฉลีย่ทีล่ดลง 
• รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมในการเตรยีมความ

พรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ  
• จ านวนครัง้ในการซอ้มแผนฉุกเฉนิตอ่ปี  
• ระยะเวลาทีไ่มส่ามารถด าเนนิการไดจ้ากภาวะฉุกเฉนิ  
• ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ย  
• ตน้ทนุในการใหบ้รกิารลดลง  

ตวัอยา่งผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
 



ประเมนิการน ากระบวนการและแนวทางตา่ง ๆ มาใชใ้นองคก์าร  โดยถามค าถาม 4 ขอ้ 
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การประเมนิองคก์รตามหมวด  1 - 6 

วธิกีารทีใ่ชเ้พือ่ให ้
บรรลผุลตามกระบวนการ 

ความเหมาะสมของ
วธิกีารตอบสนอง
ขอ้ก าหนด 

ความมปีระสทิธผิล
ของการใชว้ธิกีาร 

ระดับการน าไปใชซ้ ้า 
และบนพืน้ฐานของ
การใชข้อ้มลูและ 
สารสนเทศ 

 

การใชแ้นวทาง
ตอบสนองขอ้ก าหนด  

ใชอ้ยา่งคงเสน้คงวา 

ใชใ้นทกุหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

การปรับปรงุแนวทาง
ใหด้ขีึน้ ผา่นวงรอบ
การประเมนิและ
ปรับปรงุ 

การกระตุน้ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงกา้ว
กระโดด และการใช ้

นวตักรรม 

การแบง่ปันความรู ้
จากการปรับปรงุทีด่ี
ขึน้และนวตักรรมกบั
หน่วยงานและ
กระบวนการอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง 

แนวทางทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของ
สว่นราชการ 

การใชต้ัววดั 
สารสนเทศ และระบบ
การปรับปรงุทีช่ว่ย
เสรมิกนัระหวา่ง
กระบวนการ และ
หน่วยงานตา่ง ๆ 

  แผนงาน 
กระบวนการ ผลลัพธ ์
การวเิคราะห ์การ
เรยีนรู ้และการปฏบิัต ิ
สอดคลอ้งกลมกลนื
ในทกุกระบวนการ
และทกุหน่วยงาน 

A D L I 



การประเมนิองคก์รตามหมวด 7 

 

 

• อตัราของการปรับปรงุผล
ด าเนนิการ หรอืผลทีด่ี
อยา่งตอ่เนือ่ง 

• ความครอบคลมุของ 
ผลด าเนนิการ 

• ระดบัของผลการ
ด าเนนิงานในปัจจบุนั
เทยีบกบัเป้าหมาย 

Level - 
Le 

Trend - T 
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Integration 

        - I 

 

Comparison  

     - C 

 
• ผลการด าเนนิงานเทยีบ 
กบัขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ  
คา่เทยีบเคยีงหรอืองคก์าร
ชัน้น า 

 

• ความครอบคลมุ 
ท่ัวถงึของตวัชีว้ัดตา่ง ๆ 

• ผลลพัธแ์ละตวัชีว้ัดทีเ่ชือ่ถอื 
• ผลลพัธท์ีส่อดคลอ้ง
กลมกลนืทกุกระบวนการ
และหน่วยงาน 
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เกณฑก์ารประเมนิสถานะการของหนว่ยงานภาครฐั 

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
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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 

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั   

ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

ภาครฐัทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั 

ระบบราชการ 4.0 
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ปจัจยัความส าเร็จ 3 ประการ:  

Collaboration  
การสานพลงัระหวา่ง
ภาครฐัและภาคอืน่ ๆ 

Innovation 
การสรา้งนวตักรรม 

Digitalization  
การปรบัเขา้สู ่
ความเป็นดจิทิลั 



คณุลกัษณะส าคญั 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0  

1. ท างานอยา่งเปิดเผย โปรง่ใส เอ ือ้ให้
บคุคลภายนอกและประชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลูได ้
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2. ท างานเชงิรกุ แกไ้ขปญัหา ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน และ
สรา้งคณุคา่ 

 

3. แบง่ปนัขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน 
เชือ่มโยงการท างานซึง่กนัอยา่งเป็น
เอกภาพเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว  

 

4. ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการบรหิาร
จดัการ มฐีานขอ้มลูทีท่นัสมยัเพือ่
สนบัสนนุการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละ
การตดัสนิใจในการท างาน 

 

5. ปรบัรปูแบบการท างานใหค้ลอ่งตวั
รองรบัการประสานงานแนวระนาบและ
ในลกัษณะเครอืขา่ย  

 

6. ท างานอยา่งเตรยีมการไวล้ว่งหนา้ 
ตอบสนองตอ่สถานการณ์ทนัเวลา  
มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งท ัง้ในระดบั
องคก์ารและในระดบัปฏบิตักิาร 

 

7. เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอืน่เขา้มา 
มสีว่นรว่ม ถา่ยโอนภารกจิไป
ด าเนนิการแทนได ้

 

8. สง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม ความคดิรเิร ิม่ 
และการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูใ้นการ
ท างานทีท่นัตอ่การเปลีย่นแปลง 

 

9. บคุลากรทกุระดบัพรอ้มปรบัเปลีย่น
ตวัเองสูอ่งคก์ารทีม่คีวามทนัสมยัและ
มุง่เนน้ผลงานทีด่ ี

 

10. ใหค้วามส าคญักบับคุลากร ดงึดดู
บคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู พฒันาอยา่ง
เหมาะสมตามบทบาทหนา้ที ่สรา้งความ
ผกูพนั สรา้งแรงจงูใจ มแีผนเชงิรกุ
รองรบัการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากร 
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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 

ความเชือ่มโยง 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 



การขบัเคลือ่นสูร่ะบบราชการ 4.0 โดยใช ้PMQA  4.0 

PMQA  
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PMQA 4.0 

หมวด 1 
การน าองคก์าร 

หมวด 2 
การวางแผน 

เชงิยทุธศาสตร ์

หมวด 3 
การใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับรกิารและ 
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 4 
การวดั  

การวเิคราะห ์และ 
การจดัการความรู ้

หมวด 5 
การมุง่เนน้ 
บคุลากร 

หมวด 6 
การมุง่เนน้

ระบบปฏบิตักิาร 

หมวด 7 
ผลลพัธก์าร
ด าเนนิการ 

ยดึประชาชน 
เป็นศนูยก์ลาง 

เปิดกวา้งและเชือ่มโยง 

ขดีสมรรถนะสงู 
และทนัสมยั 

ระบบราชการ 4.0 

ลกัษณะส าคญัองคก์าร 

เกณฑ ์PMQA 



ระดบัการพฒันา 3 ระดบั 

1. ระดบัพืน้ฐาน  300 คะแนน (Basic) 

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advance) 

3. ระดบัพฒันาจนเกดิผล 500 คะแนน (Significance) 

Basic 

Advance 

Significance 

Goal  
 ระบบราชการ 4.0 
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พืน้ฐาน 

กา้วหนา้ 

พฒันาจนเกดิผล 

มแีนวทางการด าเนนิในเรือ่ง
ส าคัญในทกุหมวดอยา่งเป็น
ระบบ และมกีารถา่ยทอด

แนวทางตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ
จนเกดิประสทิธผิลตอบสนอง

พันธกจิและหนา้ทีข่อง 
สว่นราชการ มแีนวคดิรเิริม่

ไปสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 

มีแนวทางการด า เนินในเรื่อ ง
ส าคัญในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ 
และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ 
อยา่งเป็นระบบจนเกดิประสทิธผิล
ตอบสนองพันธกจิและหนา้ที่ของ
ส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับ
ค วามต อ้ งก า รและกา รบ ร รลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
มีการพัฒนาตามแนวทางการ
พัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

มีแนวทางการด าเนินในเรื่อง
ส าคัญในทุกหมวดอย่างครบถว้น
เป็นระบบ และมีการถ่ายทอด
แนวทางตา่งๆ จนเกดิประสทิธผิล
ตอบสนองพันธกจิและหนา้ทีข่อง
ส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับ
ความต อ้งการและการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ป ร ะ เ ท ศ  
มกีารบรูณาการไปยังทุกภาคสว่น 
จ น เ กิด ก า ร พัฒน าต ามแน ว
ทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จน
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 
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เกณฑ ์PMQA 2558  PMQA 4.0 

เทยีบเคยีง PMQA กบั PMQA 4.0 

• ประเมนิเพือ่ตอบสนองผลลพัธต์าม
พนัธกจิขององคก์าร 

 

 

• ประเมนิโดยยดึเป้าหมายของระบบ
ราชการ 4.0 เป็นตวัต ัง้ตน้ 

• ประเมนิโดยยดึบรบิทขององคก์ารเป็น
ตวัต ัง้ตน้ 

• เขา้ใจความทา้ทายขององคก์ารเพือ่
ต ัง้เป้ายทุธศาสตรท์ีท่า้ทาย 

 

 

 
• ยดึคา่นยิม 11 ประการของเกณฑแ์ละ
ขององคก์ารในการขบัเคลือ่น 

• ประเมนิเพือ่ตอบสนอง 
- ผลลพัธต์ามพนัธกจิขององคก์าร  
- การเชือ่มโยงผลลพัธข์ององคก์ารสู ่
  การบรรลยุทุธศาสตรช์าตแิละสง่เสรมิ 
  การพฒันาประเทศ 

• เขา้ใจความทา้ทายท ัง้ขององคก์าร  
และของประเทศ เพือ่ต ัง้เป้ายทุธศาสตร์
ทีท่า้ทายและเชือ่มโยงสูก่ารพฒันา
ประเทศ  

• ยดึปจัจยัความส าเร็จ 3 ประการ ของ
ระบบราชการ 4.0 ในการขบัเคลือ่น 



นยิาม PMQA 4.0  
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“เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการ 
เพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมายและทศิทาง 

การพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทาง 
ใหห้นว่ยงานภาครฐัพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ” 

PMQA 4.0 



1.ลกัษณะส าคญัองคก์าร: คณุลกัษณะส าคญัของสว่นราชการคอือะไร? 

42 

ใหส้ว่นราชการสามารถเห็นภาพรวมขององคก์าร ปจัจยัตา่ง ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่
วธิกีารด าเนนิงาน และผลกระทบทีม่ตีอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ และการเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั  
 

เจตนารมณ์ 
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(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?  

- มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?  

- อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่างๆ?  

- องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร?  

- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ อะไรบ้าง? 

- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการ

สร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง  

(4) สินทรัพย์  

- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและการ

ให้บริการ? 

(5)  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  

- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง?  

- กฏหมายและกฏระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ลกัษณะส าคญัองคก์าร: คณุลกัษณะส าคญัของสว่นราชการคอือะไร? 
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(6) โครงสร้างองค์การ  
- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร?  
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่ก ากับ  

มีลักษณะเช่นใด (*)? 

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*)?  
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของ  

ส่วนราชการอย่างไร?  
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร? 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน    
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง ?  

และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ 

และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ?  

- กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?  

- กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง? 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

1.ลกัษณะส าคญัองคก์าร: คณุลกัษณะส าคญัของสว่นราชการคอือะไร? 
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2. สภาวการณ์ขององคก์ร: สภาวการณ์เชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด? 

(9) โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร  

และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ?  

(10) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)?  

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง?  

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่าง

ประเภทกันมีอะไรบ้าง?  

- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้าม)ี ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้? 
 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
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(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร? 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

- องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการและ

กระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง? 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

2. สภาวการณ์ขององคก์ร: สภาวการณ์เชงิยทุธศาสตรข์องสว่นราชการเป็นเชน่ใด? 



หมวด 1 การน าองคก์าร 

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร์
ตอบสนองพันธกจิ 

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร ์
สอดรับกับยทุธศาสตร์

ประเทศ 

สรา้งนวตักรรม/วฒันธรรมที่
มุง่ประโยชนส์ขุประชาชน 

นโยบายการป้องกันทจุรติ
และระบบก ากับดแูลทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

การตดิตาม ปรับปรงุ และ
รายงานผลตอ่สาธารณะและ
หน่วยงานบังคับบัญชา 

ผลการประเมนิในระดับดโีดย
หน่วยงานภายนอก เป็น

แบบอยา่งทีด่แีละการสรา้ง
ตน้แบบดา้นความโปรง่ใส  

สรา้งสภาพแวดลอ้มทีมุ่ง่เนน้
ผลสมัฤทธิผ์า่นการมสีว่นรว่ม
ของบคุลากรภายในและการ
สรา้งเครอืขา่ยภายนอก 

การตัง้เป้าหมายทา้ทาย และ
การสง่เสรมิใหเ้กดินวตักรรม
ของกระบวนการและการ

บรกิาร 

สรา้งนวตักรรมเชงินโยบาย
ทีม่ผีลกระทบสงูทีส่ามารถ

แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 

ตดิตามตัวชีว้ดัและผลการ
ด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 

การใชก้ลไกการสือ่สาร
และเทคโนโลยดีจิทัิล 
เพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาอยา่งทันกาล  

ตดิตามผลด าเนนิการและ
ผลกระทบระยะสัน้และระยะ
ยาวทีม่ตีอ่เศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม  

1.1 ระบบการน าองคก์าร  

      ทีส่รา้งความย ัง่ยนื 

1.2 ป้องกนัทจุรติและ 

      สรา้งความโปรง่ใส 

1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์

ผา่นการสรา้งการมสีว่น

รว่มจากเครอืขา่ยท ัง้

ภายในและภายนอก 

1.4 ค านงึถงึผลกระทบ 

      ตอ่สงัคมและการ

มุง่เนน้ใหเ้กดิผลลพัธ ์ 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

เพือ่ใหเ้ห็นถงึบทบาทของผูน้ าในการชีน้ าและขับเคลือ่นองคก์ารองคก์ารใหเ้กดิความย่ังยนื 
การก ากบัดแูลทีด่ ีมกีารสรา้งแบบอยา่งดา้นความโปร่งใส มุง่เนน้ผลสมัฤทธิผ์า่นนวัตกรรม 
ทกุระดับ ตดิตามผลการด าเนนิงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

กระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตรท์ีเ่ป็นระบบ  
ตอบสนองความตอ้ง การ
ของประชาชนและบรรลุ
พันธกจิสว่นราชการ 

แผนยทุธศาสตรต์อบสนอง
ความทา้ทายของสว่น

ราชการ มกีารคาดการณ์การ
เปลีย่นแปลงทีก่ าลังจะเกดิ

ในอนาคต  

แผนยทุธศาสตรเ์พิม่ 
ขดีความสามาถในการแขง่ขนั 
สรา้งโอกาส และสง่เสรมิการ

พัฒนาประเทศ 

ก าหนดเป้าประสงคแ์ละ 
ตัวชีว้ดัทีต่อบสนองพันธกจิ 
ในระยะสัน้ ระยะยาวและ 
สรา้งการเปลีย่นแปลง 

วเิคราะหผ์ลกระทบของ
เป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ดั 

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศ  

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม 
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

แผนครอบคลมุทกุสว่น 
ชดัเจน มกีารสือ่สารสูก่าร

ปฏบิัต ิ

แผนเนน้ประสทิธภิาพ  
ท านอ้ยไดม้าก และสรา้ง
คณุคา่แกป่ระชาชน 

บรูณาการกับแผนงานดา้น
บคุลากร การใชท้รัพยากร

การใชข้อ้มลูรว่มกัน 

การตดิตามรายงานผลและ
การบรรลเุป้าหมายเชงิ

ยทุธศาสตร ์ 

การคาดการณ์  การ
แกปั้ญหา และการปรับแผน
ใหทั้นตอ่การเปลีย่นแปลง  

ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิรกุ  
มปีระสทิธผิล 

2.1 แผนยทุธศาสตรท์ ี่

ตอบสนองความทา้ทาย

และสรา้งนวตักรรมเพือ่

การเปลีย่นแปลง 

2.2 เป้าหมายยทุธศาสตร์

ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 

สอดคลอ้งพนัธกจิและ

ยทุธศาสตรช์าต ิ

2.3 แผนงานขบัเคลือ่น

ลงไปทกุภาคสว่น 

2.4 การตดิตามผล 

การแกไ้ขปญัหา  

และการรายงานผล 

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีระบวนการวางแผนยทุธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธผิล รองรับการเปลีย่นแปลงและสรา้ง
ขดีความสามารถในการแขง่ขัน ก าหนดเป้าหมายทีเ่ชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิมแีผนงานทีข่ับเคลือ่น
ลงไปทกุภาคสว่น มกีารตดิตามผลของ การบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์และแกไ้ขปัญหาไดทั้นทว่งท ี 
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ใชข้อ้มลูเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง 

วเิคราะหเ์พือ่คน้หาความ
ตอ้งการ และความคาดหวงั

ใหม ่

ใชข้อ้มลูทัง้ภายในและ
ภายนอกเพือ่วางนโยบาย

เชงิรกุทัง้ปัจจบุนัและอนาคต 

การประเมนิความพงึพอใจ 
และความผกูพัน ของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีหลัก 

วเิคราะหผ์ลเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการ และแกปั้ญหา

เชงิรกุ 

บรูณาการกับฐานขอ้มลู
แหลง่อืน่เพือ่การวางแผน
และการสรา้งนวตักรรมใน

การใหบ้รกิาร  

การปรับปรงุบรกิารที่
ตอบสนองความตอ้งการ

และความคาดหวงัของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีหลัก 

ปรับปรงุกระบวนการและ
สรา้งนวตักรรมทีต่อบสนอง
ความตอ้งการในภาพรวม

และเฉพาะกลุม่ 

สรา้งนวตักรรมทีส่ามารถ
ออกแบบการใหบ้รกิาร

เฉพาะบคุคล 

กระบวนการรับขอ้
รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ 

และมมีาตรฐาน 

กระบวนการจัดการ 
ขอ้รอ้งเรยีนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ์  

ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ตอบสนอง
และสรา้งความพึง่พอใจ 

3.1 ระบบขอ้มลูและ

สารสนเทศทีท่นัสมยัเพือ่

การบรกิารและการเขา้ถงึ 

3.2 การประเมนิความ 

พงึพอใจและความผกูพนั 

3.3 การสรา้งนวตักรรม

การบรกิารและตอบสนอง

ความตอ้งการเฉพาะกลุม่ 

3.4 กระบวนการ

แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที่

รวดเร็วและสรา้งสรรค ์

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

เพือ่ใหส้ว่นราชการพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศดา้นการบรกิารประชาชนทีท่ันสมยัรวดเร็วและเขา้ถงึ 
น ามาใชใ้นการสรา้งนวัตกรรมการบรกิารทีส่รา้งความแตกตา่ง วางแผนเชงิรกุในการตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัของกลุม่ตา่ง ๆทัง้ปัจจบุนัและอนาคต  มกีระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว และ
สรา้งสรรคโ์ดยปฏบิตังิานบนพืน้ฐานของขอ้มลูความตอ้งการของประชาชน 
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การวางแผนและรวบรวม
ขอ้มลูและตัววดัทกุระดับโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบจัดการขอ้มลู 
มปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย 

น่าเชือ่ถอื พรอ้มใช ้เขา้ถงึงา่ย 

การจัดใหม้ขีอ้มลูและ
สารสนเทศทีม่ปีระโยชน์

ตอ่ประชาชน 
โดยไมต่อ้งรอ้งขอ 

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู
และตัววดัเพือ่แกปั้ญหา 
ในกระบวนการทีส่ าคัญ 

เพือ่คน้หาสาเหตขุองปัญหา
และแกไ้ขในเชงินโยบาย
และการปรับยทุธศาสตร ์

เชือ่มโยงผลในทกุระดับ 
เพือ่คาดการณ์ผลลัพธท์ีเ่กดิ 

การรวบรวมองคค์วามรูอ้ยา่ง
เป็นระบบเพือ่ใชใ้นการ

เรยีนรู ้พัฒนา และตอ่ยอด 

วเิคราะหเ์ชือ่มโยงกับขอ้มลู
และองคค์วามรูจ้าก

ภายนอกเพือ่แกปั้ญหาและ
สรา้งนวตักรรม 

น าองคค์วามรูไ้ปใชป้รับปรงุ
จนเกดิกระบวนการทีเ่ป็นเลศิ 
บรรลยุทุธศาสตรแ์ละการ
สรา้งมลูคา่เพิม่สูป่ระชาชน 

วางแผนปรับรปูแบบการ
ท างานและการรวบรวม

ขอ้มลูเป็นระบบดจิทัิลอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 

มรีะบบความมั่นคงทางไซ
เบอร ์และการเตรยีมพรอ้ม

ในภาวะฉุกเฉนิ 

ใชด้จิทัิลเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพกระบวนการ  

ลดตน้ทนุ และรวบรวมขอ้มลู
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

4.1 การก าหนด 

ตวัวดัเพือ่การตดิตาม

งานอยา่งมปีระสทิธผิล  

4.2 การวเิคราะหผ์ลจาก

ขอ้มลูและตวัวดัในทกุ

ระดบั เพือ่การแกป้ญัหา 

4.3 การใชค้วามรูแ้ละ

องคค์วามรูข้องสว่น

ราชการในการแกป้ญัหา

เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล 

4.4 การบรหิารจดัการ

ขอ้มลู สารสนเทศ และ

การปรบัระบบการท างาน

เป็นดจิทิลัเต็มรปูแบบ 

หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารก าหนดตวัวดัทีใ่ชต้ดิตามงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องคก์าร วเิคราะหเ์พือ่การ
แกปั้ญหาและตอบสนองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทันเวลา และเชงิรกุ มกีารใชค้วามรู ้เรยีนรูแ้ละมเีหตผุลใน
เชงิจรยิธรรม มกีารบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รับเป็นดจิทิลัเต็มรปูแบบ 
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร 

การวางแผนก าลังคนตรง
กับความตอ้งการและเพือ่
ประโยชนส์งูสดุของ
ระบบงานของราชการ 

ระบบการประเมนิผลงาน 
และความกา้วหนา้ สรา้ง
แรงจงูใจแกบ่คุลากร และ

บรรลยุทุธศาสตร ์

นโยบายการจัดการ
บคุลากรสนับสนุนการ
ท างานใหม้คีลอ่งตัว 

รองรับการเปลีย่นแปลง 

สภาพแวดลอ้มการท างาน
ปลอดภัย คลอ่งตัว 

สนับสนุนการท างาน สรา้ง
ความรว่มมอื 

สภาพแวดลอ้มทีส่รา้ง
แรงจงูใจใหบ้คุลากรมคีวาม
รับผดิชอบ กลา้ตัดสนิใจ 
เขา้ถงึขอ้มลูเพือ่ใชท้ างาน 

เป็นทมี มสีมรรถนะสงู 
คลอ่งตัว ท างานรว่มกับ
เครอืขา่ยภายนอก 
แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น 

สรา้งวฒันธรรมทีเ่ป็นมอือาชพี 
เปิดโอกาสใหค้ดิรเิริม่ และ
สรา้งสรรสูก่ารสรา้งนวตักรรม 

คน้หาปัจจัยทีส่รา้ง 
ความผกูพัน ทุม่เท  

มผีลการด าเนนิงานทีด่ ี

มปีระสทิธภิาพสงู สรา้งความ
ภมูใิจ และความเป็นเจา้ของ

ใหแ้กบ่คุลากร 

พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ทักษะ ความรู ้ในการ
ท างานและดา้นดจิทัิล 

เพิม่พนู สัง่สมทักษะ ความรู ้
ความเชีย่วชาญ ทีส่ าคัญตอ่
ในสมรรถนะหลักองคก์าร 

พัฒนาบคุลากรและผูน้ าใหม้ี
ความรอบรู ้สามารถตัดสนิใจ  
พรอ้มรับปัญหาทีซ่บัซอ้น 

5.1 ระบบการจดัการ

บคุลากรตอบสนอง

ยทุธศาสตรแ์ละสรา้ง

แรงจงูใจ 

5.2 ระบบการท างานที่

มปีระสทิธภิาพ 

คลอ่งตวั และมุง่เนน้

ผลสมัฤทธิ ์ 

5.3 การสรา้ง

วฒันธรรมการท างาน

ทีด่ ีและความรว่มมอื 

5.4 ระบบการพฒันา

บคุลากร 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

เพือ่ใหส้ว่นราชการมนีโยบายและระบบการบรหิารจัดการดา้นบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนองยทุธศาสตร ์
และสรา้งแรงจงูใจ มคีวามคลอ่งตวัและมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์มกีารสรา้งวัฒนธรรมการท างานทีด่ ีมกีารพัฒนา
บคุลากรใหก้า้วทันเทคโนโลย ีมทีักษะในการแกไ้ขปัญหา สรา้งความรอบรู ้และความมจีรยิธรรม  มคีวามคดิ
รเิริม่ทีน่ าไปสูน่วตักรรม มคีวามเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะ ปฏบิตังิานโดยเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศนูยก์ลาง  

เจตนารมณ์ 
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52 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

ออกแบบกระบวนการที่
เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบทัง้
ภายในและงานทีข่า้มสว่น

ราชการเพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ  

ตดิตามควบคมุกระบวนการ
โดยใชต้ัววดัและ
เทคโนโลยดีจิทัิล 

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลใน
การจัดการกระบวนการและ
การบรูณาการทีมุ่ง่สูค่วาม

เป็นเลศิ 

บรหิารจัดการและปรับปรงุ
อยา่งเป็นระบบ ทัง้
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 

สรา้งนวตักรรมการปรับปรงุ
กระบวนการหลัก สนับสนุน 
การบรกิาร และการสือ่สาร 

นวตักรรมของกระบวนการ
ระดับองคก์ารจนเกดิความ
เป็นเลศิ เพือ่ประโยชนแ์ก่
ประชาชนและภาคธรุกจิ 

วเิคราะหต์น้ทนุ และลงทนุใน
ทรัพยากรทีใ่ชใ้นกระบวนการ

หลักและสนับสนุน 

ก าหนดนโยบายการลด
ตน้ทนุ ใชเ้ทคโนโลย ี 
และใชท้รัพยากรรว่มกัน 

น าเทคโนโลยดีจิทัิล 
เพือ่สรา้งนวตักรรม ลดตน้ทนุ 

เพิม่ขดีความสามารถ  
ในการแขง่ขนั 

ตดิตามควบคมุ 
ประสทิธผิลกระบวนการหลัก  
และตัววดัเชงิยทุธศาสตร ์

การเตรยีมการเชงิรกุเพือ่ลด
ผลกระทบจากความเสีย่ง 
การเตรยีมพรอ้มเพือ่รับมอื

กับเหตกุารณ์  

บรูณาการกระบวนการตา่ง ๆ
ทัง้ภายในและภายนอก เพือ่
ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละ
สง่ผลตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม  

6.1 กระบวนการท างาน

เชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ

น าสูผ่ลลพัธท์ตีอ้งการ 

6.2 การสรา้งนวตักรรมใน

การปรบัปรงุผลผลติ 

กระบวนการ การบรกิาร 

6.3 การลดตน้ทุน  

การใชท้รพัยากรเพือ่ 

เพิม่ประสทิธภิาพและ

ความสามารถในการแขง่ขนั 

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิล 

ท ัง้องคก์ร และผลกระทบ

ตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 

Significance 
(Integration) 

เพือ่ใหส้ว่นราชการมกีารบรหิารจัดการกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิล เชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบ และน าไปสูผ่ลลัพธท์ีต่อ้งการ สรา้งนวัตกรรมในการปรับปรงุผลผลติ กระบวนการ 
และการบรกิาร น าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ใหม้ขีดีสมรรถนะสงูขึน้ บรูณาการกระบวนการเพือ่สรา้ง
คณุคา่ในการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนและและเพิม่ขดี ความสามารถในการแขง่ขัน  

เจตนารมณ์ 
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เพือ่ใหส้ามารถก าหนดตวัวดัส าคญัซึง่สอดคลอ้งการปฏบิัตกิารในหมวดกระบวนการทัง้ 6 หมวด สะทอ้นความสามารถใน
การบรหิารจัดการกระบวนการ การแกไ้ขปัญหา และการพัฒนา มกีารตัง้เป้าหมายทีท่า้ทาย มกีารวเิคราะหค์วามสมัพันธเ์ชงิ
เหตผุลกบักระบวนการเพือ่หาแนวทางสรา้งนวัตกรรมในการแกปั้ญหา ปรับปรงุองคก์ารทัง้ระดับปฏบิตักิารและระดบัองคก์าร 
ทีส่ง่ผลใหผ้ลลัพธบ์รรลเุป้าหมายดขีึน้ 

เจตนารมณ ์

53 

7.1 ดา้นพนัธกจิ 

7.2 ดา้นผูร้บับรกิารและ

ประชาชน 

7.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร 

7.4 ดา้นการเป็นตน้แบบ 

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

-การบรรลผุลตัววดัรว่ม * 
-ตัววดัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม 

- การลดตน้ทนุ *                - ประสทิธผิลการบรรเทาผลกระทบดา้นภัยพบิัตติา่งๆ 
- นวตักรรมการปรับปรงุ        - นวตักรรมดา้นนโยบาย กฏระเบยีบ และกฎหมาย 
- ผลการปรับปรงุจากการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล * 

-ตัววดัตามภารกจิหลัก*    - ตัววดัตามแผนยทุธศาสตร ์*  - การด าเนนิการดา้นกฎหมาย 
-นโยบายและแผนรัฐบาล  - การบรรลตุามยทุธศาสตรอ์ืน่ๆ 

Basic 
(Level &Early trend) 

ระบตุัววัดส าคญั ตัง้คา่เป้าหมายทา้ทาย 
มคีวามสมัพันธเ์ชงิกระบวนการ 

Advance 
(Focus Improvement) 

Significance 
(Integration) 

ผลลัพธด์กีวา่คา่เป้าหมาย 
1% - 5% 

ผลลัพธด์กีวา่คา่
เป้าหมาย > 5% 

7.5 ดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ 

สงัคม สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม 

7.6 ดา้นการลดตน้ทุน สรา้ง

นวตักรรม และการจดัการ

กระบวนการ 

-ความพงึพอใจ *                      - การปรับเปลีย่นดา้นการบรกิารทีเ่กดิประโยชน์ 
-ความผกูพันและความรว่มมอื *    - การแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีน 
-ประชารัฐ  

-จ านวนนวตักรรมตอ่บคุลากร *    - บคุลากรรว่มในภาคเีครอืขา่ย  
-การเรยีนรูแ้ละผลการพัฒนา *    - บคุลากรอาสาสมัครในโครงการทีส่นอง         
-ความกา้วหนา้                             นโยบายหน่วยงาน 

-จ านวนรางวลัทีไ่ดรั้บจากภายนอก *     - การจัดอันดับในระดบันานาชาต ิ
- จ านวน Best practice *                   - จ านวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจาก 
- จ านวนรางวลัทีไ่ดรั้บจากจาก                 ภายนอก 
  หน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 



สว่นราชการสามารถสมคัรขอรบัรางวลั PMQC หรอื รางวลั PMQA รายหมวด ไดไ้มเ่กนิ 3 หมวด  

โดยจดัท าเอกสารการสมคัร สง่เอกสาร form 1 - 4 ภายในวนัที ่25 ม.ค. 62 

ประกอบดว้ย  1. ลักษณะส าคัญองคก์รโดยสรุป 1 หนา้ (Form 1)  

                  2. แบบประเมนิความพรอ้มขอรับรางวลัฯ พรอ้มรายชือ่หมวดและเหตผุลในการคัดเลอืก 

หมวดทีเ่สนอขอรับรางวลั (Form 2) 

                 3. รายชือ่ตัวชีว้ดัหมวด 7 ทีค่รอบคลมุทัง้ 6 มติ ิและเกีย่วขอ้งกบัหมวดทีข่อรับรางวัล (Form 3) 

 

สง่เอกสาร Application Report ภายในวนัที ่29 ม.ีค. 62 

4. บทสรปุผูบ้รหิาร (Form 4) 

5. รายงานผลการด าเนนิการพัฒนาองคก์าร (Application Report) (Form 5) 
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การสง่ใบสมคัรรางวลัฯ 

ท ัง้นี ้สว่นราชการควรเตรยีมการดงันี ้

1. ประเมนิตนเองเพือ่คน้หาหมวดทีโ่ดดเดน่/ประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

2. รวบรวมตวัชีว้ัดผลลพัธ ์หมวด 7 

3. รวบรวมขอ้มลูทีแ่สดงผลของการปรับปรงุกระบวนการทีส่ าคญัและพัฒนาการในหมวด/ 
  การพัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0  

4. สรปุผลและจัดท าเอกสารรายงานการประเมนิ 
 



เอกสารการสมคัรขอรบัรางวลัเบือ้งตน้ (รอบที ่1)  

เอกสารการสมคัร 
แบบฟอรม์ที ่1  

แบบฟอรม์ที ่2  

แบบฟอรม์ที ่3 
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เกณฑ ์PMQA ปี 2558 



เอกสารการสมคัรขอรบัรางวลัเบือ้งตน้ (รอบที ่1)  

เอกสารการสมคัร 
 

แบบฟอรม์ที ่1  

แบบฟอรม์ที ่2  
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เกณฑ ์PMQA 4.0 

แบบฟอรม์ที ่3 



การกรอกแบบฟอร์ม 2 (PMQA 4.0) 
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หมวด แบบฟอร์มเพ่ือการ
ประเมนิการด าเนินการของ
หน่วยงาน ประกอบด้วย PMQA 
7  หมวด (หมวดกระบวนการ 6 
หมวด และ หมวดผลลพัธ์ 1 
หมวด)  
หมวด 1 – 6 เป็นการ    
หมวด 7 ระบตุวัชีว้ดัส าคญั  

ระดับ แต่ละระดบัระบแุนว
ทางการด าเนินการ/ ข้อค าถาม 
ของแต่ละหมวดและแตล่ะข้อ
ย่อย 

หวัข้อแต่ละหมวดมีหวัข้อหลกั
และหวัข้อย่อย 

แบบฟอร์มที่ 2 (PMQA 4.0)  



การกรอกแบบฟอร์ม 2 (PMQA 4.0) 

แบบฟอร์มที่ 2 (PMQA 4.0) 
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ในแต่ละหวัข้อ ให้ผู้ประเมนิติ๊ก ลงใน  ตามระดบัท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ 
 การผ่านแต่ละระดบั (basic advance significant) เป็นลกัษณะแบบขัน้บนัได  
 (จะไปถึง advance ได้ต้องผ่าน basic ครบถ้วนก่อน,  
 จะได้ significant ต้องผ่านทัง้ basic และ advance ครบถ้วนก่อน) 

หากในแต่ละระดบัมี หลายข้อ ผู้ประเมนิก็ต้อง ไปตามท่ีได้ด าเนินการจริง 
 ซึง่ในแต่ละข้อภายใต้  อาจมีเป็นหัวข้อย่อยให้ผู้ประเมนิเลือก  
 หากมี ................(ช่องว่าง) ผู้ประเมนิต้องมีการยกตวัอย่าง/ระบกุารด าเนินการส าคญั ตามท่ีโจทย์ระบ ุ

basic 

advance 

Significant 

ในการระบรุายละเอียดหรือการยกตวัอย่าง กรณีโจทย์มี (ช่องว่าง) ................ หรือมีข้อย่อย  
 หากโจทย์ระบวุ่า “ได้แก่”, “ระบ”ุ  ผู้ประเมนิต้องเขียนรายละเอียดโดยคร่าวตามท่ีโจทย์ถาม หรือ ทกุข้อ 
  จงึผ่านการประเมนิ 
  หากโจทย์ระบวุ่า  “เช่น”  ให้ยกตวัอย่างท่ีส าคญัที่สดุที่หน่วยงานได้ด าเนินการ หรือเลือก เฉพาะ
  ข้อ ท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ ก็เพียงพอ 
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แบบฟอรม์ที ่5 บทสรปุผูบ้รหิาร 

มวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารของหน่วยงานของทา่นและผูต้รวจประเมนิรางวัลได ้
เห็นภาพรวมในการด าเนนิการในหมวดทีข่อรับสมัคร (ความยาว 3-5 หนา้) 

1. แนะน าหนว่ยงานในภาพรวม 

2. การด าเนนิการพฒันาองคก์รทีห่นว่ยงานเห็นวา่มคีวามโดดเดน่ ของหมวดทีส่มคัร
ขอรบัรางวลั/ของการพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั/การเป็นระบบราชการ 4.0 

3. ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ 

............................................................................................................................. ....

............................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. .... 

เอกสารประกอบการสมคัร (รอบที ่2) กรณีผา่นรอบที ่1  



โครงสรา้งการจดัท ารายงาน (ฟอรม์ 6) 
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การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ตามเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน  
(รวมทกุหมวดทีไ่มข่อรบัรางวลั ประมาณ 15 หนา้) 

การด าเนนิการรายหมวดทีข่อรบัรางวลั  
(ประมาณ 15 หนา้) 

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร (ประมาณ 5 หนา้) 

สว่นที ่2-1 

สว่นที ่2-2 

สว่นที ่1 

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ หวัขอ้ 7.1-7.6  
(ประมาณ 5 หนา้) 

สว่นที ่3 

รวม  ไมเ่กนิ 40 หนา้ 

แบบฟอรม์ที ่6 Application Report (รางวลัรายหมวด) 

เอกสารประกอบการสมคัร (รอบที ่2) กรณีผา่นรอบที ่1  



โครงสรา้งการจดัท ารายงาน (ฟอรม์ 6) 
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การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
(ประมาณ 40 หนา้) ตามเกณฑ ์PMQA ฉบบั พ.ศ. 2558 

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร (ประมาณ 5 หนา้) 

สว่นที ่2 

สว่นที ่1 

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ หวัขอ้ 7.1-7.6 ตามเกณฑ ์PMQA 
4.0  (ประมาณ 5 หนา้) 

สว่นที ่3 

รวม  ไมเ่กนิ 50 หนา้ 

แบบฟอรม์ที ่6 Application Report (รางวลัดเีดน่) 

เอกสารประกอบการสมคัร (รอบที ่2) กรณีผา่นรอบที ่1  



โครงสรา้งการจดัท ารายงาน (ฟอรม์ 6) 
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การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
ตามเกณฑ ์PMQA 4.0 (ประมาณ 30 หนา้) 

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร (ประมาณ 5 หนา้) 

สว่นที ่2 

สว่นที ่1 

ผลลพัธก์ารด าเนนิการ หวัขอ้ 7.1-7.6 ตามเกณฑ ์PMQA 
4.0  (ประมาณ 5 หนา้) 

สว่นที ่3 

รวม  ไมเ่กนิ 40 หนา้ 

แบบฟอรม์ที ่6 Application Report (รางวลัดเีดน่ PMQA 4.0) 

เอกสารประกอบการสมคัร (รอบที ่2) กรณีผา่นรอบที ่1  
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เอกสารเกีย่วกบัรางวลั PMQA 

Best Practices รางวลั PMQA 

ดาวนโ์หลดไดท้ี ่
 
http://www.opdc.go.th 
พัฒนาระบบราชการ>สาขาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ> เอกสารและสือ่ 

เกณฑค์ณุภาพ
การบรหิารจดัการ
ภาครฐั พ.ศ. 2558 

 เกณฑก์ารประเมนิสถานะ
หนว่ยงานภาครฐั 

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 

 Info graphic 
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สรปุบทเรยีน 

จากการตรวจประเมนิรางวลั สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
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  การตรวจประเมนิรางวลั สาขา PMQA 
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ความส าคญัของการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 

หน่วยงานเกดิ 
ความตืน่ตวัและ
สนใจเรยีนรู ้

เกดิการแลกเปลีย่น
เรยีนรูท้ัง้ภายใน
และระหวา่ง
องคก์าร 

สรา้งความทา้ทาย
และมุง่มั่น 

เกดิประโยชน ์
ตอ่สงัคมและ 

การเปลีย่นแปลง 
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ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2561 เกดิอะไรขึน้บา้ง 

มหีน่วยงานทีไ่ดรั้บรางวัลคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 80 ผลงาน 1 กระทรวง 
24 กรม 12 จังหวัด 

หน่วยงานทีข่อรับสมัครสว่นใหญเ่ป็นเจา้ประจ า 

หลายหน่วยงานไมเ่คยขอรับการตรวจประเมนิรางวัล 

หลายหน่วยงานไมไ่ดรั้บรางวัล แตไ่มห่ยดุพัฒนา สง่สมัครอยา่งตอ่เนือ่ง 

หน่วยงานทีส่ง่ประกวดไดรั้บประสบการณ์ และการเรยีนรู ้น าไปสูก่ารพัฒนาอยา่งตอ่เนื่อง 
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ประเภทรางวลั 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ระดบัดเีดน่  - - - กรมปศสุตัว ์ - - 

รายหมวด    

หมวด 1 ดา้นการน า

องคก์ารและความ

รบัผดิชอบตอ่สงัคม  

กระทรวงพลงังาน  

กรมปศสุตัว ์ 

จ.นครพนม  

จ.สพุรรณบรุ ี 

ส านักงาน ก.พ.ร.  

กรมควบคมุโรค  

กรมทางหลวงชนบท 

กรมสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร 

จ.ชยันาท 

จ.พงังา 

จ.สกลนคร  

สป.มหาดไทย 

สป.สาธารณสขุ 

กรมอนามยั 

กรมธนารักษ์ 

กรมสรรพสามติ 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

จ.ตรัง  

กองบญัชาการ 

กองทพัไทย 

กรมการพฒันาชมุชน 

กรมวทิยาศาสตร ์

การแพทย ์

จ.นนทบรุ ี

จ.อทุยัธาน ี

กรมบญัชกีลาง 

กรมบงัคบัคด ี

กรมการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก 

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

จ.ยะลา 

จ.ระนอง 

จ.ศรสีะเกษ 

จ.หนองคาย 

หมวด 2 ดา้นการ

วางแผนยทุธศาสตร์

และการสือ่สารเพือ่

น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

กรมบญัชกีลาง  

กระทรวงพลงังาน 

กรมสขุภาพจติ 

กรมสรรพสามติ  

กรมชลประทาน  

กรมควบคมุโรค  

กรมธนารักษ์  

กรมปศสุตัว ์

จ.ตาก  

สป.สาธารณสขุ 

ส านักงานบรหิารหนี้

สาธารณะ 

จ.นครพนม  

กรมสรรพากร 

จ.สกลนคร 

จ.อ านาจเจรญิ  

กรมทางหลวงชนบท สป.มหาดไทย 

กองบญัชาการกองทพัไทย 

กรมพฒันาทีด่นิ 

จ.ขอนแกน่ 

หมวด 3 ดา้นการ

มุง่เนน้ผูร้บับรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยี  

กรมสรรพากร  

จ.สมทุรสงคราม  
กรมธนารักษ์ 

กรมชลประทาน 

กรมปศสุตัว ์

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 

กรมสรรพสามติ 

กรมสง่เสรมิและพฒันา

คณุภาพชวีติคนพกิาร  

- 

กรมควบคมุโรค 

กรมทางหลวงชนบท 

กรมสขุภาพจติ 

จ.พงังา  

จ.อ านาจเจรญิ กรมการพฒันาชมุชน 

หมวด 4 ดา้นการ

วเิคราะหผ์ลการ

ด าเนนิงานของ

องคก์ารและการ

จดัการความรู ้ 

- 

กระทรวงพลงังาน 

กรมสรรพสามติ 

กรมศลุกากร 

กองบญัชาการ

กองทพัไทย 

กรมการพฒันา

ชมุชน  

กรมสรรพากร  กรมธนารักษ์  
กรมชลประทาน 

กรมพฒันาทีด่นิ  

สป.สาธารณสขุ 

กรมควบคมุโรค 

กรมบญัชกีลาง 

  

กรมสขุภาพจติ 

กรมอนามยั 

หมวด 5 ดา้นการ

บรหิารทรพัยากร

บคุคล  

กรมการพฒันาชมุชน  

กรมสขุภาพจติ  
- - - - กรมธนารักษ์ 

กรมควบคมุโรค 

 

หมวด 6 ดา้น

กระบวนการ

คณุภาพและ

นวตักรรม  

กรมปศสุตัว ์ 

กรมสรรพสามติ  

กรมธนารักษ์  

กรมศลุกากร  

จ.อบุลราชธาน ี
กรมบญัชกีลาง  

กรมควบคมุโรค 

กรมสรรพากร  

กรมการคา้ภายใน 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 

สป.สาธารณสขุ 

กรมสขุภาพจติ 

จ.สกลนคร 

 

ผลงานทีผ่า่นมาของ สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
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   ความแตกตา่งระหวา่งหนว่ยงาน 

หนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลั หนว่ยงานทีไ่มไ่ดร้บัรางวลั 

ท าดว้ยความสนุก ชอบการทา้ทาย ท าแบบกลา้  ๆกลัว  ๆ

ผูน้ าสนับสนุน ผลงานไมต่รงกับเกณฑค์ณุภาพตามประเด็นที ่ 
สง่ประกวด (ตโีจทยไ์ม ่แตก) 

ท าตอ่เนือ่งดว้ยความพยายามของตนเอง ไมรู่ว้า่ตัวเองมดีอีะไร หรอืสนใจเปรยีบเทยีบกบั
ภายนอก 

กลา้คดิกลา้ท าสิง่ทีแ่ตกตา่ง การน าเสนอไมช่ดัเจน ขัดแยง้กนัเอง ตอบค าถามไมช่ดั 

ผลงานแปลกใหม ่และเกดิประโยชนต์อ่การท างาน อาศัยตัวชว่ยภายนอกอยา่งโจ่งแจง้ 

น าเสนอชดัเจนดว้ยความภมูใิจ ลอกตามต ารา 

สิง่ทีเ่สนอเป็นทีย่อมรับระดับชาตหิรอืสากล ขาดความจรงิจัง ขอ้มลูสนับสนุนไมห่นักแน่น เห็นผล
ไมช่ดัเจน 

เกดิเหตกุารณ์เชงิลบ 
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ตรงกบัหมวด 

ทีส่มัคร 

คณุภาพ
เดน่ชดั เห็นถงึ
ความรเิริม่ เกดิ
ประโยชนจ์รงิ 
ตรงพันธกจิ 

แสดงตวัอยา่ง
ไดม้คีวาม

ตอ่เนือ่งยั่งยนื 

มคีวาม
แตกตา่ง และ
เป็นแนวทาง
ปฏบิตัทิีด่ ี

ใชค้วาม
พยายามอยา่ง

จรงิจัง 

ลกัษณะผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั 
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ตวัอยา่งจดุเดน่ทีส่ง่ใหห้นว่ยงานไดร้บัรางวลั 

มรีะบบและกระบวนการสือ่สารทศิทางทีค่รอบคลมุและท่ัวถงึ 

ใชข้อ้มลูและสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้ทันการณ์ในการวางแผน
และก ากบัยทุธศาสตร ์

มคีวามชดัเจนเกีย่วกบักลุม่ผูรั้บบรกิาร กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

เกดิประสทิธภิาพของการบรกิารและการปฏบิตังิานอยา่งเดน่ชดั 

เกดิผลลพัธ/์ผลกระทบทีเ่ป็นรปูธรรม 
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มุง่เนน้วธิกีารทีผู่บ้รหิารชีน้ าและก าหนดวสิยัทัศน ์คา่นยิม และผลการด าเนนิการทีค่าดหวังขององคก์าร และ

ขับเคลื่อนผลักดันใหอ้งค์การมีผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน โดยใหค้วามส าคัญกับการสือ่สาร สรา้ง

บรรยากาศทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมการด าเนินการทีม่จีรยิธรรมและผลการด าเนินการทีด่ ีรวมถงึระบบการ

ก ากบัดแูลตนเองทีด่ ีและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

หมวด 

  หมวด 1 การน าองคก์ารและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

จดุเดน่ 

 ความชดัเจนของวสิยัทศัน ์และความตอ่เนือ่งของการ
ขบัเคลือ่นสูว่สิยัทัศน ์

 ภาวะผูน้ ามไิดจ้ ากดัเฉพาะความโดดเดน่ของตวัผูน้ า แต่
สะทอ้นจากผูท้ างานทกุระดบั 

 ผลงานแสดงถงึการตระหนักในความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

 ผูป้ฏบิตังิานรว่มมอืมุง่มัน่ ดว้ยความเขา้ใจเป้าหมายรว่มกนั  

 ลกัษณะการท างานประสานเกือ้กลูตอ่กนั ผูน้ าสนับสนุน 

การพัฒนาองคก์ารสูร่ะบบคณุภาพทีย่ั่งยนื 

(สป.กระทรวงสาธารณสขุ) 

จดุออ่น 
 วสิัยทัศน์ไม่ชดัเจน ไม่แสดงว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย

สมัฤทธิไ์ดอ้ยา่งไร  
 ความไม่ชัดเจนในบทบาทของผูน้ าในการส่งเสริมและ

สือ่สารใหผู้ป้ฏบิตัติามอยา่งไร 
 ขาดการทบทวนประเมนิระบบการน าองคก์ารเพือ่ปรับปรุง

แกไ้ขใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 ขาดความชดัเจนในประเด็นเรือ่งความรับผดิชอบตอ่สังคม 

และการด าเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์
อยา่งตอ่เนือ่ง เป็นระบบ และยั่งยนื 
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถวางแผนยุทธศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ก าหนดกลยุทธท์ีต่อบสนองความทา้ทาย

เชงิกลยุทธ ์ โดยใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธ ์และโอกาสเชงิกลยุทธ ์รวมถงึการตัดสนิใจ

เรือ่งระบบงานทีส่ าคญั ในการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร 

หมวด 

  หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

จดุเดน่ 

 ความชดัเจนครบถว้นของแผนทีม่ขีอ้มลู
สนับสนุน 

 การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 ความเขา้ใจแผนรว่มกนั 

 การตดิตามทบทวนและปรับปรงุ 

 การสนับสนุนและการบรรลผุลตามแผน 

การน าสารสนเทศมาสูก่ารก าหนดยทุธศาสตร ์และน ายทุธศาสตร ์

ไปสูก่ารปฏบตัทิีมุ่ง่เนน้การมสีว่นรว่มของภาคสว่นตา่งๆ 

(กรมพัฒนาทีด่นิ) 

จดุออ่น 
 ไม่แสดงระบบงานและกลยุทธท์ี่สนับสนุนการ

ด าเนนิการใหบ้รรลตุามวสิยัทัศน ์
 กลยุทธท์ีเ่สนอไม่หนักแน่น ไมน่่าจะตอบสนอง

ปัญหาและความทา้ทายไดเ้พยีงพอ 
 กลยุ ท ธ์ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ไ ม่ ส อ ด รั บ แผน

ยุทธศาสตร์ และไม่ชัดเจนเรื่องบทบาทของผู ้
ปฏบิตั ิ
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เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดวธิกีารทีใ่ชรั้บฟังเสยีงของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตร์ของของส่วนราชการ เพื่อความส าเร็จระยะยาว รวมทัง้วธิีการในการคน้หาสารสนเทศของ

ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การสรา้งความสัมพันธ ์และการใชส้ารสนเทศเกีย่วกับผูรั้บบรกิารและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีในการปรับปรงุและคน้หาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม เพือ่สรา้งความผกูพันและความสมัพันธ์

ทีด่กีบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

หมวด 

  หมวด 3 การมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี   

จดุเดน่ 

 ความชดัเจนเกีย่วกบัผูรั้บบรกิาร 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ขอ้มลูครบถว้นเกีย่วกบัผูร้ับบรกิาร 

 การจัดล าดบัความส าคญั 

 แนวทางปฏบิตัติอ่ผูร้ับบรกิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 ผลอนัเป็นทีป่ระจักษ์ 

ความชดัเจนในกลุม่ผูรั้บบรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

(กรมการพัฒนาชมุชน) 

จดุออ่น 
 มีการรวบรวมขอ้มูล แต่ขาดการวิเคราะห์ในรูป

สารสนเทศเพื่อน ามาตอบสนองความคาดหวังของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 ไมค่รอบคลมุผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 ขาดฐานขอ้มลูทีท่ันการณ์เกีย่วกบัผูร้ับบรกิาร 
 ขาดกลยุทธ์ในการด าเนินการกับแต่ละกลุ่มของ

ผูร้ับบรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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หมวด 
เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถใชข้อ้มลูและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสว่นขององคก์ารมาใชว้ัด วเิคราะห ์

ทบทวนและปรับปรงุผลการด าเนนิการขององคก์าร รวมทัง้เพือ่ใหส้ว่นราชการใชข้อ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบและ

ขอ้มลูเกีย่วกบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่สนับสนุนการตดัสนิใจในทกุระดบั เกดิการแกปั้ญหาทีม่ี

ประสทิธภิาพ และการเรยีนรูจ้นเกดิแนวทางการปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ  

  หมวด 4 การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจดัการความรู ้ 

จดุเดน่ 

• ความชดัเจน ครอบคลมุ และทันการของ
ฐานขอ้มลู 

• การตดิตามและประเมนิผล 

• ประสทิธภิาพของระบบการจัดการความรู ้

• การใชค้วามรูใ้หเ้กดิประโยชน ์

• ประสทิธผิลอนัเกดิจากการใชค้วามรู ้

 

 

การพัฒนาสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ครอบคลมุ มเีวทแีลกเปลีย่น
เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง เกดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา  

(กรมสขุภาพจติ) 
 

จดุออ่น 
 การแสดงใหเ้ห็นถงึระบบสารสนเทศทีใ่ชใ้น

การบรหิารและการตดัสนิใจทีไ่มช่ดัเจน 
 กระบวนการจัดการความรูไ้ม่สอดคลอ้งและ

ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร ์
 ขาดการน าองคค์วามรูไ้ปสนับสนุนการจัดท า

แผนและการด าเนนิการ 
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  หมวด 5 การบรหิารทรพัยากรบคุคล  

จดุเดน่ 

o ระบบและกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ  

o การด าเนนิการทีน่ าไปสูค่ณุภาพของทรัพยากร
มนุษย ์

o ความสขุ ความพอใจ ความรว่มมอื ความมุง่มัน่ 
และผลงานทีเ่กดิขึน้ 

o สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้กดิการท างานอยา่งมี
ความสขุ 

หมวด เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถประเมนิความตอ้งการดา้นความสามารถและอัตราก าลัง เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มของ

บคุลากรทีก่อ่ใหเ้กดิผลการด าเนนิการทีด่ ีสรา้งความผกูพัน การบรหิารจัดการและพัฒนาบคุลากรภายในองคก์าร 

รวมถงึการน าศักยภาพของบุคลากรมาใชอ้ย่างเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกันกับพันธกจิ กลยุทธ ์และ

แผนปฏบิตักิารขององคก์าร  

(กรมควบคมุโรค) 

แผนพัฒนาบคุลากรทีช่ดัเจน สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์และ
รองรับการเปลีย่นแปลงดา้นก าลงัคน การพัฒนาสมรรถนะหลกั
ของบคุลากรทีจ่ะสนับสนุนพนัธกจิ  และการสรา้งองคก์าร 
แหง่ความสขุ 
 

จดุออ่น 
 
 แนวทางการก าหนดปัจจัย และสรา้งความผูกพันที่

ไมช่ดัเจน 
 การพัฒนาบคุลากรยังไมเ่ป็นระบบ และไมต่อ่เนือ่ง 
 ขาดยทุธศาสตรท์รีองรับความทา้ทายดา้นบคุลากร 
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หมวด เพือ่ใหส้ว่นราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรงุผลผลติ บรกิาร และกระบวนการท างานทัว่ทัง้องคก์าร 

ใหเ้กดิประสทิธผิลของการปฏบิตังิานและสามารถสง่มอบผลผลติแกผู่รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ให ้

องคก์ารประสบความส าเร็จอยา่งยั่งยนื  

  หมวด 6 กระบวนการคณุภาพและนวตักรรม 

จดุเดน่ 

 การออกแบบกระบวนการทีพ่จิารณาตลอดหว่ง
โซค่ณุคา่ 

 รปูแบบ ขัน้ตอน กระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยสีารสนเทศ
และเทคโนโลยกีารท างาน 

 ผลทีแ่สดงความแตกตา่งจากกระบวนการเดมิ 

 ความโดดเดน่ แตกตา่ง และเหมาะสมกบั
บรบิท 

การออกแบบทีค่ านงึถงึความโดดเดน่ภายในพืน้ที ่พจิารณา
ตลอดหว่งโซค่ณุคา่ น าไปสูก่ารตอ่ยอดและพฒันาภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่เกดิเป็นผลงานทีโ่ดดเดน่ 

(จังหวัดสกลนคร) 

จดุออ่น 
 ขาดการวิเคราะห์กระบวนการสรา้งคุณค่าที่

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และยึดติดกับ
กระบวนการสรา้งคณุคา่ของแตล่ะสว่นราชการ 

 ขาดการก ากับ ตดิตามกระบวนการ หรอืตัวชีว้ัด
ของกระบวนการ ขาดขอ้มูลสนับสนุนเชิง
ประจักษ์ 

 ขาดความชัดเจนและความแปลกแตกต่างของ
นวัตกรรมเพือ่สนับสนุนการด าเนนิการ 



การด าเนนิการทีไ่ดร้บัการพจิารณาเป็นพเิศษ 

• แสดงความรเิร ิม่ แตกตา่งจากวธิกีารเดมิๆ 

• สง่ผลดตีอ่การท างานและเกดิประโยชนจ์รงิ 

• สะทอ้นความพยายามของผูด้ าเนนิการ 

• ย ัง่ยนืตอ่เนือ่ง 

• น าไปประยกุตแ์ละใชเ้ป็นตวัอยา่งได ้
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ปจัจยัสูค่วามส าเร็จ 

• ความกลา้  

(คดิรเิร ิม่ รบัฟงั ตดัสนิใจ เผชญิปญัหา) 

• ความสามารถ  

(ในการสือ่สาร ชกัชวน หาแรงสนบัสนนุ 

น าเสนอ) 

• ความมุง่ม ัน่ อดทน  

• การมุง่ประโยชนต์อ่สว่นรวม 
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