
PMQA  4.0 

นิยาม 
“เคร่ืองมือการประเมินระบบการบริหารของ

สวนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเช่ือมโยง

ยุทธศาสตรของสวนราชการกับเปาหมายและ

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงาน

ภาครัฐพัฒนาไปสูระบบราชการ 4.0” 

1 
การใชกรอบแนวคิด

เชิงบูรณาการของ 

PMQA มาใชในการ

ประเมิน 

2 
การเปล่ียนแปลงจาก 

Government 3.0 

ไปสู Government 

4.0 

3 

แนวคิด 

4 
คุณลักษณะของ

องคกรท่ีประสบ

ความสําเร็จใน

ศตวรรษท่ี 21 

การปรับเปล่ียนท่ีเกิด

จาก Digitalized 

government และ

กลไกสรางขีด

ความสามารถในการ

แขงขันอื่นๆ 

สวนราชการที่มีการวางแผนยุทธศาสตรและมีการกาํหนดตวัวัดที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรประเทศ 1 

สวนราชการที่ผานการรับรองในระดับ Certified FL ver.1 2 

สวนราชการที่มีการปรับองคการเขาสู Digitalization 3 

หนวยงานที่ควรใช PMQA 4.0 
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 ยึดบริบทขององคการเปนตัว

ตั้งตน 

 ยึดเปาหมายของระบบราชการ 

4.0 เปนตัวตั้งตน 

 ขององคการเพ่ือตั้งเปา

ยุทธศาสตร 
 ท้ังขององคการและของ

ประเทศ เพ่ือตั้งเปายุทธศาสตร

ท่ีเช่ือมโยงสูการพัฒนาประเทศ 

 ยึดคานิยม 11 ประการของ

เกณฑและขององคการ 
 ยึดปจจัยความสําเร็จ 3 

ประการของระบบราชการ 4.0 

 ผลลัพธตามพันธกิจของ

องคการ 
 ผลลัพธตามพันธกิจของ

องคการ 

 เช่ือมโยงผลลัพธขององคการสู

การบรรลุยุทธศาสตรชาติและ

สงเสริมการพัฒนาประเทศ 

“สานพลังทุกสวน (Collaboration) 

สรางนวัตกรรม (Innovation) 

ปรับเขาสูความเปนดิจิทัล (Digitalization)” 

               “เปดกวางและ

เช่ือมโยงกัน  ยึดประชาชน 

เปนศูนยกลาง มีขีดสมรรถนะสูง

และทันสมัย” 

ประเมิน 

ความทาทาย 

การขับเคลื่อน 

ตอบสนอง 



Basic (พ้ืนฐาน) 

Advance 
(กาวหนา) 

Significance 
(พัฒนาจนเกิดผล) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

วิเคราะหลักษณะสําคัญขององคการ 
(PMQA 4.0) 

วิเคราะหผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

ศึกษาแนวทางการประเมินหนวยงาน
ตนเองตามแนวทาง PMQA 4.0 

ประเมินตนเองเรียงลําดับ พ้ืนฐาน-> 
กาวหนา-> พัฒนาจนเกิดผล 

รวบรวมขอมูลและตัววัด 
(โดยเฉพาะผลกระทบ) 

สรุปผลและเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุง 



     
     เพ่ือใหสามารถเห็นภาพรวมขององคการ ปจจัย

ต างๆ ท่ีมี อิทธิพลตอ วิธี การ ดํา เนินงาน และ

ผลกระทบท่ีมีตอยุทธศาสตรประเทศ และการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 

ลักษณะสําคัญขององคการ 

     

หมวด 1 การนําองคการ 

     เพ่ือใหเห็นถึงบทบาทของผูนําในการชี้นําและขับเคลื่อน

องคการใหเกิดความย่ังยืนการกํากับดูแลท่ีดี มีการสราง

แบบอยางดานความโปรงใส มุงเนนผลสัมฤทธิ์ผานนวัตกรรม

ทุกระดับ ติดตามผลการดําเนินการท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

 

     

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

     เพ่ือใหองคการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ท่ีมี

ประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน กําหนดเปาหมายท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

มีแผนงานท่ีขับเคลื่อนลงไปทุกภาคสวน มีการติดตามผลของ

การบรรลุ เปาหมายเชิง ยุทธศาสตร และแก ไขปญหาได

ทันทวงที 

 

     

หมวด 3 การใหความสําคัญกับ C/SH 

     เพ่ือใหองคการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศดานการ

บริการประชาชนท่ีทันสมัยรวดเร็วและเขาถึง นํามาใชในการ

สรางนวัตกรรมการบริการท่ีสรางความแตกตาง วางแผนเชิงรุก

ในการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของกลุม

ตางๆ ท้ังปจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแกไขขอรองเรียนท่ี

รวดเร็ว และสรางสรรคโดยปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของขอมูล

ความตองการของประชาชน 

     

หมวด 4 การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู 

     เพ่ือใหองคการมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีใชติดตามงานไดอยาง

มีประสิทธิผลท่ัวท้ังองคการ วิเคราะหเพ่ือการแกปญหาและ

ตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช

ความรู เรียนรูและมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหาร

จัดการขอมูล สารสนเทศ และระบบการทํางานท่ีปรับเปน

ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

 

     

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

     เพ่ือใหองคการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการดาน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร และสรางแรงจูงใจ 

มีความคลองตัวและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ มีการสรางวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีดี มีการพัฒนาบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการ

แกไขปญหา สรางความรอบรูและความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่ม

ท่ีนําไปสูนวัตกรรม มีความเปนผูประกอบการสาธารณะปฏิบัติงาน

โดยเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง 

     

หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบตัิการ 

     เ พ่ือใหองคการมีการบริหารจัดการกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงต้ังแตตนจนจบ และ

นําไปสูผลลัพธท่ีตองการ สรางนวัตกรรมในการปรับปรุง

ผลผลิต กระบวนการ และการบริการ นําเทคโนโลยีมาใช

เพ่ือใหมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพ่ือสราง

คุณคาในการใหบริการแกประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

     

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

     เ พ่ือ ใหองคการ กําหนดตัววัด ท่ี สําคัญซึ่ งสอดคลองการ

ปฏิบัติการในหมวดกระบวนการท้ัง 6 หมวด สะทอนความสามารถ

ในการบริหารจัดการกระบวนการ การแกไขปญหา และการพัฒนา 

มีการตั้งเปาหมายท่ีมีความทาทาย มีการวิเคราะหความสัมพันธใน

เชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือคนหาหนทางสรางนวัตกรรมในการ

แกไขปญหา ปรับปรุงองคการท้ังในระดับปฏิบัติการ และในระดับ

องคการ ท่ีสงผลใหผลลัพธมีโอกาสบรรลุเปาหมายดีขึ้น  
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