
 

 

การประชุมคณะท างาน “การพฒันา สนพ. สูร่ะบบราชการ 4.0” 

คร ัง้ที ่ 1/2564 (คร ัง้ท ี ่1) 

 
วนัศกุรท์ ี ่22 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. 

ณ หอ้งประชุม 3 ช ัน้ 3   

ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน  
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ระเบยีบวาระการประชุม 
 
 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ  
 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เร ือ่งเพือ่ทราบ     

  2.1  ระบบราชการ 4.0 

                2.2  แนวคดิการพัฒนาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 

  2.3  ขัน้ตอนแนวทางการรับสมัครรางวัลคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ  

         ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รางวัลคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0) 
 

ระเบยีบวาระที ่ 3 เร ือ่งเพือ่พจิารณา 

  แนวทางการด าเนนิการจัดท าเอกสารสมัครรางวัลคณุภาพ 

  การบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0  
 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
 

2 



ระเบยีบวาระที ่1 
 
 

  
 
 
 

  เร ือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ ีป่ระชุมทราบ  
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ระเบยีบวาระที ่2 
 
 

  
           เร ือ่งเพือ่ทราบ  
    
 2.1 ระบบราชการ 4.0 

 2.2 แนวคดิการพัฒนาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 

 2.3 ขัน้ตอนแนวทางการรับสมัครรางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

   ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รางวลัคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0) 
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ทีม่า 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให ้
ก า ร ป ร ะ เ มิ น สถ าน ะขอ ง
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
เป็นตัวช ีว้ ัดระดับกรม โดย 
สนพ. จะตอ้งมีคะแนนการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง Self 
Assessment ≥ 419.71 จงึ
จะผ่านเกณฑก์ารประเมนิตาม
เป้าหมายขัน้สงู (100)  

 ส านักงาน ก.พ.ร. ไดส้่งเสรมิ
และสนับสนุนให ้หน่วยงาน
ภาครฐัด าเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ ์
และวิธีการบร ิหารกิจการ
บา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่ยกระดบัการ
บรหิารจดัการภาครฐั โดยใช ้
กลไกการมอบรางวัล โดย
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการ
ตรวจ ร ับ รอ งสถาน ะขอ ง
หน่วยงานภาครฐัในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 
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Self Assessment 
การประเมนิสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ดว้ยตนเอง 

 Application Report 
 

Site Visit 
การตรวจประเมนิ 

ในพืน้ทีป่ฏบิตั ิ

Step 1 

Step 2 

Step 3 

30 
ตวัชีว้ดั 

6 ดา้น 
(หมวด1-6) 
94 หวัขอ้ 

ไม่เกนิ 
62 หนา้ 

รายงานผล 
การด าเนินการ
พฒันาองคก์าร 

 

วดัผลลพัธท์ีแ่สดงถงึการ
พฒันาสู่ระบบราชการ 4.0  

ทัง้ 6 มติ ิ
  

(หมวด7) 

แจง้ผล 

≥ 419.71/500 

≥400/500 

300-399 400-469 

470/500 

ภายใน  
29 ม.ค. 64 

ม.ิย. –  ก.ค. 64 

TURE 
ตอ้งมกีาร
ปฏบิตัจิรงิ 

 

Evidence 
หลกัฐาน
ประกอบ 

 

ขัน้ตอนการน าพา สนพ. ไปสูอ่งคก์าร 4.0 ภายในปี 2564 

ม.ีค. –  9 เม.ย. 64 
 

ส.ค. 64 ก.พ. 64 ก.ย. 64 พ.ค. 64 

แจง้ผล แจง้ผล 
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กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ขัน้ตอนที ่1 : การตรวจพจิารณาเอกสารการสมคัรเบือ้งตน้ (Self Assessment)                          
  - แต่งตัง้คณะท างานการพฒันา สนพ. สู่ระบบราชการ 4.0 (ด าเนินการแต่งตัง้ ตัง้แต่วนัที ่5 ส.ค.62)                          
  - จดัท าเอกสารสมคัรรางวลั (ขอ้มูลทัว่ไปหน่วยงานและรายละเอยีดการสมคัร) ผ่านระบบออนไลน ์                         
  - จดัท าลกัษณะส าคญัองคก์ารโดยสรปุ 1-3 หนา้ ผ่านระบบออนไลน ์                         
  - ประเมนิสถานะของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง ผ่านระบบออนไลน ์                         
  - จดัท าตวัช ีว้ดัหมวด7 ทีค่รอบคลุมทัง้ 6 มติ ิตามเกณฑ ์PMQA 4.0 ผ่านระบบออนไลน ์                         
  - ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ผลการประเมนิขัน้ตอนที ่1                         
  * หากไดค้ะแนนผลการประเมนิขัน้ตอนที ่1 ≥ 400 คะแนน จะผ่านไปสู่ข ัน้ตอนที ่2                         
     (หากไดค้ะแนนผลการประเมนิขัน้ตอนที ่1 ≥ 419.71 คะแนน จะผ่านเกณฑก์ารประเมนิ                         
   ตามเป้าหมายขัน้สงู (100) ตามตวัชีว้ดัระดบักรมทีส่ านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด)                         

 ขัน้ตอนที ่2 : การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนินการพฒันาองคก์าร (Application Report)                         
  - จดัท ารายงานผลการด าเนินการพฒันาองคก์าร (Application Report) ตามเกณฑ ์PMQA 4.0                         
   ไม่เกนิ 62 หนา้ และอพัโหลดไฟลใ์นระบบออนไลน ์(ควรเขยีนใหค้รบทุกประเด็นตามทีไ่ดป้ระเมนิ                         
   ตนเองในขัน้ตอนที ่1 และครอบคลุมทัง้ 3 มติ ิของการเป็นระบบราชการ 4.0 คอื ระบบราชการที ่                         
  เปิดกวา้งและเช ือ่มโยงกนั ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง มขีดีสมรรถนะสงู)                          
  - ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ผลการประเมนิขัน้ตอนที ่2                         
  * หากไดค้ะแนนผลการประเมนิขัน้ตอนที ่2 ≥ 400 จะผ่านไปสู่ข ัน้ตอนที ่3                         
                          
 ขัน้ตอนที ่3 : การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตั ิ(Site Visit)                          
  - คณะท างานตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัในพืน้ที ่                         
    (ตรวจพจิารณารางวลั ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพือ่ยนืยนัผลการตรวจรายงานผลการด าเนินการ                         
  พฒันาองคก์าร (Application Report) และคน้หาวธิกีารปฏบิตังิานทีโ่ดนเด่น                         
  - ส านักงาน ก.พ.ร. พจิารณาผลการตดัสนิรางวลั                         
                          
 งานพธิมีอบรางวลัประจ าปี พ.ศ. 2564                         
                          

 
แผนปฏบิตักิารน าพา สนพ. ไปสูอ่งคก์าร 4.0 ภายในปี 2564 
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ระเบยีบวาระที ่2.1 ระบบราชการ 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.1 ระบบราชการ 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.1 ระบบราชการ 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.1 ระบบราชการ 4.0 
 

มติ ิ
ระดบัพืน้ฐาน 

(Basic) 

ระดบักา้วหนา้ 

(Advance) 

ระดบัพฒันาจนเกดิผล 

(Significance) 

การใหค้วามรว่มมอื 

(Collaboration) 

มกีารพัฒนาการท างานในเชงิใหค้วามร่วมมอื การบรูณาการวางแผนการท างานร่วมกนั การท างานในเชงิร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท างาน 

ใหไ้ดค้ าตอบทีด่ ี

นวตักรรม 

(Innovation) 

นวัตกรรมของกระบวนการภายในหน่วยงาน 

(การลดขัน้ตอนการบรกิารใหร้วดเร็วยิง่ขึน้) 

นวตักรรมของผลผลติและการบรกิาร 

(นวตักรรมทีน่ ามาใชพั้ฒนาและสรา้งคณุคา่ 

ในงานบรกิารภาครัฐ การปรับปรุงบรกิารหรอื

สรา้งบรกิารใหม)่ 

นวตักรรมเชงินโยบาย (การคดิรเิริม่นโยบาย 

กฎหมาย และกฎระเบยีบใหม่ๆ  ใหท้นัสมัย

เหมาะสมทนัตอ่สถานการณ์ 

ความเป็นดจิทิลั 

(Digitalizaiton) 

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การจัดเก็บขอ้มูล

และสามารถสือ่สารไดฉั้บไวรวดเร็วขึน้ 

ระบบดจิทิลัทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารแกผู่รั้บบรกิาร

หรอืประชาชนเกดิประสบการณ์ทีเ่หนือความ

คาดหมายท าใหป้ระทบัใจหรอืสามารถตดิตาม

กระบวนการตัง้แตต่น้จนถงึปลายไดร้วดเร็ว 

ระบบดจิทิลัทีบ่รูณาการทกุภาคสว่นและสามารถ

แบง่ปันขอ้มลูกนัได ้เชน่ การมขีอ้มลูทีเ่ชือ่มโยง

กนัและสามารถดไูดท้กุที ่ทกุเวลา มคีวามสะดวก 

สามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งรอ้งขอ 

ผูร้บับรกิาร  

(Customer) 

การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพเป็นทีพ่งึพอใจของ

ผูรั้บบรกิาร 

การใหบ้รกิารในเชงิรกุและการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

อยา่งมปีระสทิธผิล มกีระบวนการแกไ้ขขอ้

รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบเพือ่ไมใ่หเ้กดิซ ้าอกี 

การใหบ้รกิารทีส่ามารถออกแบบตรงกบัความ

ตอ้งการของประชาชนหรอืคดิร่วมกนัเพือ่สรา้ง

กลไกขึน้มาใหม ่

กระบวนการ 

(Process) 

การท างานอยา่งเป็นระบบไดม้าตรฐาน มกีาร

จัดท าคูม่อืมาตรฐานในการท างาน และการ

บรกิาร มกีารปรับปรุงงานตามวงจร P-D-C-A 

การปรับปรุงกระบวนการโดยวเิคราะหจ์ากขอ้มูล 

ทัง้ภายในและภายนอกเพือ่ใหท้ราบถงึสาเหตุ

ทีแ่ทจ้รงิวา่ปัญหาอยูต่รงไหนและปรับปรุง

อยา่งเป็นระบบ 

การกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมจนสามารถ

เทยีบเคยีงกบักระบวนการท างานขององคก์ารอืน่ 

เพือ่ใชป้รับปรุงกระบวนการท างานใหเ้ป็นเลศิ 

บุคลากร 

(People) 

บคุลกรทีป่ฏบิตัติามระเบยีบ ตอบสนองและ

ท างานตามการสัง่การทีม่าจากระดบับนสู่

ระดบัลา่ง 

บคุลากรทีม่จีติส านกึ มคีวามเชีย่วชาญ มคีวาม

คลอ่งตวั มคีวามสามารถหลากหลาย 

บคุลากรทีแ่กปั้ญหาเป็น มคีวามคดิรเิริม่ และมี

ความเป็นผูป้ระกอบการภาครัฐ 

ผูน้ า 

(Leadership) 

ผูน้ าทีม่วีสิยัทศันน์ าเป็น คดิเป็น ผูน้ าทีท่ างานแข็งขนั จรงิจัง ใสใ่จในรายละเอยีด ผูน้ าส าหรับศตวรรษที ่21 

ผลลพัธ ์

(Results) 

การบรรลผุลตามยทุธศาสตรอ์งคก์าร การบรรลผุลตามยทุธศาสตรพ์ืน้ที ่ การบรรลผุลตามยทุธศาสตรช์าต ิ

 จงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ 



ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 



18 

ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่2.2 แนวคดิการพฒันาตามเกณฑ ์PMQA 4.0 

 จงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่ทราบ 



 

ระเบยีบวาระที ่2.3 ข ัน้ตอนแนวทางการรบัสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  

                            ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0) 
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ระเบยีบวาระที ่2.3 ข ัน้ตอนแนวทางการรบัสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  

                         ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0) 

 



23 

 

ระเบยีบวาระที ่2.3 ข ัน้ตอนแนวทางการรบัสมคัรรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  

                         ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 4.0) 

  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดใหก้ารประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็น 

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นตวัชีว้ัดระดบักรม โดยเกณฑก์ารประเมนิพจิารณา ดงันี ้

     กลุม่ที ่2 : สว่นราชการทีม่คีะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัง้แต ่350 – 399 คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100) 

 

325 
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ 2 
300 – 350 คะแนน) 

 

 

คะแนน ปี 63 
(คะแนนปี 63 ของ สนพ. = 

388.62)  

 

คะแนนปี 63 + 8%  
(388.62 + 8% = 419.71) 

เป้าหมายข ัน้ตน้ 
(50) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75) 

เป้าหมายข ัน้สงู 
(100) 

 

325 
(คา่เฉลีย่คะแนนกลุม่ 2 : 
300 – 350 คะแนน) 

 

 
คะแนน ปี 63 

  

 
คะแนนปี 63 + 8%  

    เกณฑก์ารประเมนิและเป้าหมายของ สนพ.  



ระเบยีบวาระที ่3 

 

  

 

เร ือ่งเพือ่พจิารณา  

   

แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ 

การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  
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 ตามขัน้ตอนที ่1 : การตรวจพจิารณาเอกสารการสมคัรเบือ้งตน้ สนพ. จะตอ้งด าเนนิการจดัท าเอกสาร

สมคัรเขา้รับรางวัลเบือ้งตน้ Self Assessment เพือ่ลงในระบบออนไลน ์ภายในวันที ่29 มกราคม 2560 ประกอบดว้ย 

1. เอกสารการสมคัรรางวัล (ขอ้มลูทั่วไปของหน่วยงาน และรายละเอยีดการสมคัร)  

(กลุม่ กพร. ไดด้ าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้) 

2. ลกัษณะส าคญัขององคก์ารโดยสรปุ 1 – 3 หนา้ตามเกณฑ ์PMQA 4.0 (แบบฟอรม์ที ่2) 

3. แบบการประเมนิสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0  

     ดว้ยตนเอง (แบบฟอรม์ที ่3)  

4.  ตวัชีว้ัดหมวด 7 ทีค่รอบคลมุทัง้ 6 มติ ิตามเกณฑ ์PMQA 4.0 (แบบฟอรม์ที ่4) 

 

25 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  

                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  
  



26 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  

                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  
  

เอกสารสมคัรเขา้รบัรางวลัข ัน้ตอนที ่1  

Self Assessment 



27 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  

                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  
  



28 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  

แบบฟอรม์ที ่3 แบบประเมนิสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง 



29 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  



30 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0  



31 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



32 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



33 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



34 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



35 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



36 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 
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ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



38 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



39 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



40 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



41 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



42 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



43 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



44 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



45 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 



46 

ระเบยีบวาระที ่3 แนวทางการด าเนนิการจดัท าเอกสารสมคัรรางวลัคณุภาพ  
                          การบรหิารจดัการภาครฐั 4.0 

 จงึเสนอทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแนวทางการด าเนนิการจัดท าเอกสารสมัครเขา้รับรางวลั 
เบือ้งตน้ Self Assessment 



ระเบยีบวาระที ่4 

  
       
 
 
 
 

เร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
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