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แนวทางการพัฒนาส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

หลักการและเหตุผล   
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการ 
ยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
(กรม จังหวัด องค์การมหาชน) พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจรับรองสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 โดยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้ระบบราชการเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน และเป็นแนวทางช่วยให้องค์การเกิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นระบบการบริหารจัดการ 6 เรื่อง ได้แก่     

1. บทบาทของผู้น าในการชี้น าการขับเคลื่อนองค์การให้เกิดความยั่งยืน 
2. วางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
3. การก าหนดวิธีการที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้สารสนเทศ 

 4. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนขององค์การ 
 5. การประเมินความต้องการด้านความสามารถและอัตราก าลัง 
 6. การออกแบบจัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการท างานทั่วทั้งองค์การ 
 

จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็น
ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือให้
ภาครัฐสามารถเป็นที่พ่ึงที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ของประชาชน โดยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 : แนวคิดระบบราชการ 4.0  
ที่มา      : เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  
   โดย ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย 
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1.  ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & connected Government) ต้องมีความ
เปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคลากรภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่
ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยง
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

2.  ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุก
และ มองไปข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชน
เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ และ
ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมี
การเชื่อมโยงกันเองของหน่วยงานราชการเพ่ือให้การบริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้
บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
มาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ  

3.  หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  
ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า 
มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจเป็นองค์การที่มี
ขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ 

1) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการท างานของรัฐบาล ก็จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เชิงลึกและสามารถน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความคุ้มค่า  

2) ในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแล ก็จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบให้
เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมท่ีไม่เกิดประโยชน์ลง เพ่ือไม่ให้เป็นภาระหรืออุปสรรค
ต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ  

3) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงาน ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการท างานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์ตั้งแต่
ตั้งต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่างๆ ร่วมกัน  
 

ฉะนั้น ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส าคัญๆ อย่างน้อย
3 ประการ ได้แก่  

1. การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการ
ยกระดับการทางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) 
ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเอง
โดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
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2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ อันจะเกิด
ผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ 
ให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (Government Lab/Public 
Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป หรือเป็นการน าเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา”มาประยุกต์ใช้  

3. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บ
และประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และการท างาน
ร่วมกันผ่านเครื่องมือต่างๆ (Collaboration Tools) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูงและมี
ความคาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องด าเนินการในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทาง 
ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด  

ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) 
ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน  

การท างานของระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนจากการท างานรูปแบบเดิมๆ มาสู่ระบบราชการรูปแบบใหม่ 
เพ่ือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดข้ึน ดังนี้   

สรุปการเปรียบเทียบระบบราชการเดิมและระบบราชการใหม่ 
 

ระบบราชการเดิม ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ 4.0) 
การท างานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน แม้มี
การท างานประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน แต่ยังไม่ใช่
การบูรณาการอย่างแท้จริง (Autonomy, Separation)  

การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิง
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการ
น าไปปฏิบัติ (Collaboration)  
 

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เต็มรูปแบบและยังเป็นการท างานตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง (Fragmentation, Hierarchy, Silo, 
Vertical Approach)  

การท างานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัล อย่างเต็ม
รูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยงทุก
ส่วนราชการในการบริการประชาชนและมีการบังคับ
บัญชาในแนวนอน (End-to-end process flow, 
Cross-boundary management, Program/Project 
 Management Office, Horizontal approach)  

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัวตามสิทธิ
พ้ืนฐานของบุคคลที่รัฐก าหนด(Standardization)  
 

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถ
ออกแบบ/เลือกรูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได้ 
(Customization, Personalization)  

ระบบท างานในแบบอนาล็อก (Analog)  ระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
(Digitization)  
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ระบบราชการเดิม ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ 4.0) 
การด าเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
(Passive)  
 

การด าเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
(Pro-Active)  

ยึดกฎเกณฑ ์และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
(Rule-based, Performance-oriented)  

สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด มุ่งผล 
สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Innovation, Smart regulation, 
Results-oriented)  

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็น 
ศูนย์กลาง (Government-driven)  

ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centric)  

ระบบการท างานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)  
 

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ท าน้อย
ได้มาก (Creating value for the public, Doing 
more and better with less)  

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูล
จ ากัด (Close system, Upon Request only)  

เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่สามารถ
น าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ (Open system, 
Open access)  

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine Work)  
 

สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างาน
รูปแบบเดิมและสามารถตอบสนองได้ทันที  
(Non-routine problem solving, Real-time capability)  

ต่างหน่วยต่างท างานกันล าพังโดยไม่มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรเพ่ือใช้งานร่วมกัน (Stand-alone)  
 

แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน เพ่ือลดต้นทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Shared Services)  

วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้สึก และคาดเดา
เอาเอง (Intuition)  
 

ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของ
ประชาชน และวางนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลได้จริง (Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions)  

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ  
(Office-hours only)  

บริการประชาชนตลอดเวลา  
(On-demand services)  

มีความเชี่ยวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง
(Expert/Specialist)  
 

มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และ 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า 
(Knowledge worker) มีความสามารถในการเรียนรู้ 
(Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethic ability)  

ข้าราชการแบบดั้งเดิม  
(Public administrator)  
 

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ  
(Public Entrepreneurship)  
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ภาพที่ 2 :  คุณลักษณะส าคัญ 10 ประการของระบบราชการ 4.0   
ที่มา      : เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) อ้างอิง  

    รศ. รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม 
 
การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น ามาพัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริม
ให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยเชื่อมโยง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการน ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงองค์การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีข้อก าหนดที่พัฒนา 
บนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ
ทั้ง 3 มิติของราชการ 4.0 ได้ดังนี ้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  :  ความเชื่อมโยง PMQA กับระบบราชการ 4.0  
ที่มา      : เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0  
   โดย ดร. ภาวนา กิตติวิมลชัย 
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สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องมือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
เป็นผู้ตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือเรียกว่า “PMQA 4.0”  
 

เจตนารมณ์ของเกณฑ์ PMQA 4.0  
 PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซ่ึงประกอบไปด้วยหมวดต่างๆ ดังนี้ 

ลักษณะส าคัญขององค์กร 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเห็นภาพรวมขององค์การ ปัจจัยต่างๆ  ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและผลกระทบ

ทีม่ีต่อยุทธศาสตร์ประเทศ และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งส่วนราชการจะต้องอธิบายถึงสภาพแวดล้อม
การด าเนินงานของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับความส าเร็จในการตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการอ่ืนและประชาชนโดยรวม 

หมวด 1 การน าองค์การ 
เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเห็นถึงบทบาทของผู้น าในการชี้น าและขับเคลื่อนองค์การให้เกิดความยั่งยืน 

การก ากับดูแลที่ดี มกีารสร้างแบบอย่างด้านความโปร่งใส มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านนวัตกรรมทุกระดับ ติดตามผล
การด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้องค์การมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่เพียง

ตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์ประเทศ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงาน
ทีข่ับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน มีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้องค์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึง 

น ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 
โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
เพื่อให้องค์การมีการก าหนดตัววัดที่ใช้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ วิเคราะห์เพ่ือ

การแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ เรียนรู้และมีเหตุผล  
ในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
เพ่ือให้องค์การมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีการพัฒนาบุคลากร
ให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่น าไป 
สู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
เพ่ือให้องค์การมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ  

และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ สร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้
มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
เพ่ือให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด 

สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มี
ความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการ และในระดับองค์การที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น 

  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหาร
ของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพ่ือเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 มีข้อก าหนด 
ที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
คุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ได้ดังนี้ 
 มิติที่ 1  ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connectedness Government)  
มีความสัมพันธ์กับ PMQA ในหมวดที่ส าคัญ ได้แก่ 

    หมวด 1 การน าองค์การ ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์       
มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 
     หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ส่วนราชการต้องมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) 
โดยก าหนดเป้าประสงค์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังต้องบูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการแก้ปัญหาในเชิงรุก ที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  

  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เอ้ือให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความต้องการของประชาชน (Proactive and Customize)  

  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ คือการท าให้ทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยง
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบการท างานจากต้นน้ าถึงปลายน้ าเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ลดต้นทุน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการท างานในรูปแบบเก่า โดยค านึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการ
ท างานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกัน  

 

มิติที่ 2  การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) มีความสัมพันธ์กับ PMQA 4.0 ในหมวด
ที่ส าคัญ ได้แก ่

  หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการต้องเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลาย
ตามพ้ืนที่ ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น การให้บริการบางเรื่องต้องคิดก่อนล่วงหน้า (Proactive) 
อาจเป็นการคิดร่วมกันระหว่างประชาชน และรัฐในการแก้ไขปัญหา (Government Lab) ตลอดจนสร้างนวัตกรรม
การให้บริการ (Service Innovation)  

 
 
 



8 
 

   หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ส่วนราชการจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรเป็นเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการและเข้าใจความคาดหวังของประชาชน (Proactive to Customer 
Needs) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงท ี
และเกิดประสิทธิผล ด้วยจิตส านึกที่มีในการปรับปรุง ใส่ใจคุณภาพและการให้บริการในแง่มุมของการเป็น
เจ้าของธุรกิจ (Public Entrepreneurship) ท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือน าสู่สัมฤทธิผลของความยั่งยืนและ
ความสุขทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน (Happy Worker and Happy Citizen)  

  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ส่วนราชการต้องออกแบบระบบการบริการที่ท าให้
ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวก (Citizen-centric Design Concept) กระบวนการท างานต้องคิดถึงการ 
บูรณาการของการบริการและความเชือ่มโยงกันของหลายๆ หน่วยงาน (Integrated Service, Horizental Approach) 
หรือมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(Digitalized Service Process) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดแก่ประชาชนและภาคสังคมด้วยต้นทุนที่ลดลงและคุ้มค่า  

มิติที่ 3  มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance) เกี่ยวข้องกับ PMQA 4.0    
ในหมวดที่ส าคัญ ได้แก่ 

  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องมีมุมมองในการปรับรูปแบบการ
ท างาน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ เชื่อมโยงให้เกิดนวัตกรรมโดยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic Collaboration) และการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy Solution)   

  หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ต้องมีความเหมาะสม ทันสมัย ใช้งานได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & Administration) ในรูปแบบ
ที่เหมาะสม และสร้างขีดความสามารถในการรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล (Organizational Learning)  

  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องสอดรับกับทิศทางการปรับเปลี่ยน
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีความเป็น Trans-disciplinary กล่าวคือ กลุ่มบุคลากรที่มีความรู้
ที่หลากหลายสาขาเข้ามาร่วมท างานเพ่ือแก้ปัญหาและโจทย์ที่มีความซับซ้อนร่วมกัน มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรอบรู้ ใช้ข้อมูลเป็น เปิดสู่การเรียนรู้(Knowledge worker) ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความพร้อมเรียนรู้และ
คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนาไปควบคู่กัน (Educability & Ethic Ability)  

  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ กระบวนการท างานต้องค านึงถึงการแบ่งปันทรัพยากร 
เพ่ือให้ลดต้นทุนลง ขณะเดียวกันค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ให้ทุกกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and Shared service) มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ในทุกกระบวนงานเพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ระบบการท างานที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติงาน 
(Operational Excellence)  

การที่จะท าให้การท างานบรรลุผลดังกล่าวต้องอาศัยหมวด 1 การน าองค์การ คือ ผู้น าต้องเชื่อมโยงและ
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม การปรับปรุง และบูรณาการไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การในทุกด้านในหมวด 7 
และเกิดผลกระทบที่น าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 

แนวคิดในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

ส่วนราชการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาองค์การไปสู่การบูรณาการกับทิศทาง 
การพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์การและการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล กล่าวคือใช้กลไกของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาปรับการด าเนินการจากแนวคิดแบบตั้งรับ ไปสู่การท างานเชิงรุก (Proactive) และการสร้างนวัตกรรมสู่
ประสิทธิผลและตอบสนองการพัฒนาประเทศ (Effective & Innovative) โดยแนวคิดการพัฒนาในทั้งสามระดับ
อาจอธิบายเชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ของระบบราชการ ดังนี้  
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มิติของการพัฒนาในแต่ละระดับสู่ระบบราชการ 4.0 
 

 

มิติ 
ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 
ระดับก้าวหน้า 
(Advance) 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance) 

การให้ความร่วมมือ 
(Collaboration) 

มีการพัฒนาการท างานในเชิง
ให้ความร่วมมือ 

การบูรณาการวางแผนการ
ท างานร่วมกัน 

การท างานในเชิงร่วมกันคิด 
ร่วมกันท างานให้ได้ค าตอบที่ดี 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

นวัตกรรมของกระบวนการ
ภายในหน่วยงาน คือ การลด
ขั้นตอนการบริการให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

นวัตกรรมของผลผลิตและ
การบริการ คือ นวัตกรรม 
ที่น ามาใช้พัฒนาและสร้าง
คุณค่าในงานบริการภาครัฐ 
การปรับปรุงบริการ หรือสร้าง
บริการใหม่เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน 

นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการ
คิดริเริ่มนโยบาย กฎหมาย และ
กฎระเบียบใหม่ๆ ให้ทันสมัย 
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 

ความเป็นดิจิทัล 
(Digitalizaiton) 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การจัดเก็บข้อมูลและสามารถ
สื่อสารได้ฉับไวรวดเร็วขึ้น 

ระบบดิจ ิท ัลที ่ใช ้ในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนเกิดประสบการณ์
ทีเ่หนือความคาดหมายท าให้
ประทับใจหรือสามารถติดตาม
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึง
ปลายได้รวดเร็ว 

ระบบดิจิทัลที่บูรณาการทุก
ภาคส่วน และสามารถแบ่งปัน
ข้อมูลกันได้ เช่น การมีข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกันและสามารถ 
ดูได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสะดวก 
ประชาชน และผู้ใช้งานสามารถ
ใช้งานได้โดยไม่ต้องร้องขอ 

ผู้รับบริการ  
(Customer) 

การให้บริการที่มีคุณภาพ
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

การให้บริการในเชิงรุกและ
การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างมี
ประสิทธิผล มีการวางแผน
รองรับการบริการที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง มองเห็นปัญหา 
และมีกระบวนการในการ
แก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

การให้บริการที่สามารถออกแบบ
ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนหรือคิดร่วมกันเพ่ือ
สร้างกลไกขึ้นมาใหม่ 

กระบวนการ 
(Process) 

การท างานอย่างเป็นระบบ
ได้มาตรฐาน มีการจัดท าคู่มือ
มาตรฐานในการท างานและ
การบริการ มีการปรับปรุงงาน
ตามวงจร P-D-C-A 

การปรับปรุงกระบวนการ
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกเพ่ือ 
ให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง
ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและ
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

การกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม จนสามารถเทียบ-
เคียงกับกระบวนการท างาน
ขององค์การอ่ืน เพ่ือใช้ปรับปรุง
กระบวนการท างานให้เป็นเลศิ 

บุคลากร 
(People) 

บุคลกรที่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ตอบสนองและท างานตาม
การสั่งการที่มาจากระดับบน
สู่ระดับล่าง 

บุคลากรที่มีจิตส านึก มีความ
เชี่ยวชาญ มีความคล่องตัว 
มีความสามารถหลากหลาย 

บุคลากรที่แก้ปัญหาเป็น คิดริเริ่ม 
และมีความเป็นเจ้าของธุรกิจ 
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มิติ 
ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 
ระดับก้าวหน้า 
(Advance) 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance) 

ผู้น า 
(Leadership) 

ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ น าเป็น 
คิดเป็น 

ผู้น าที่ท างานแข็งขัน จริงจัง 
ใส่ใจในรายละเอียด 

ผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์ 
(Results) 

การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์
องค์การ 

การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์
พ้ืนที ่

การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 

เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

PMQA 4.0 คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการเพ่ือเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งกรอบการประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด โดยหมวด  
1 – 6 เป็นหมวดกระบวนการ จะมีประเด็นในการพิจารณาหมวดละ 4 ประเด็น และหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์
การด าเนินการมีประเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็น ในการประเมินแต่ละประเด็นจะมี
ระดับการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนฐาน ก้าวหน้า และพัฒนาจนเกิดผล ดังนี้   

หมวด 1 การน าองค์การ 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ 
โดยส่วนราชการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อม
ภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย 
ติดตามประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
และทันการณ์ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
Basic  ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจนตอบสนองต่อพันธกิจ และ 

  ภาระหน้าที่ ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ (SW0T) วิเคราะห์สถานการณ์ เช่น 
  นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ  
 สื่อสาร (สองทาง) และถ่ายทอดทิศทางองค์กรและการตัดสินใจ (ใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสาร 
   ที่รวดเรว็) ไปสู่ทุกระดับเพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
 จูงใจและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ระดับบุคคล/องค์การเพ่ือสนับสนุนการ 
   บรรลุเป้าหมายองค์กร 

Advance   สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (ตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่สร้างขีดความสามารถของประเทศ) 
 พิจารณาและค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งเชิงบวก (เกิดประโยชน)์ และเชิงลบ (เกิดโทษ) 
   ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้มั่นใจว่าทิศทางองค์กรจะเกิดประโยชน์สูงสดุ (แสดงให้เห็น 
   ว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร หรือเกิดนวัตกรรมอะไรเพ่ือประชาชน) 

Significanec  สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน (สร้างหรือปลูกฝังบุคลากรให้มีการด าเนินงานที่มุ่งเน้น 
   ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีจิตบริการ การตอบสนองความต้องการและ 
   ความคาดหวัง) 
 สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดนวัตกรรมที่มุ่งเน้นประชาชน เช่น มีนโยบายการสร้าง 
  นวัตกรรม การให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ  
  ประชาชน (Innovation, Citizen centric) 
 เตรียมการเชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลง (พร้อมตัวอย่าง) หรือ การน าปัญหาพ้ืนที่ 
  มาแก้ไขจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

 

1.2 ป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

Basic 
 

 ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส เช่น การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การก ากับ 
 ดูแลองค์กรที่ด ีการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ถ่ายทอดมาตรการสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร 
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

Advance  มีตัววัดในการตรวจติดตาม ป้องกันการทุจริต และมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
 มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก (Pro-active) เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสในการ 
 ทุจริตคอรัปชั่นเช่น พัฒนากระบวนการท างานให้โปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วมของ 
 สาธารณะหรือเอกชนเพื่อร่วมด าเนินการ เป็นต้น 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการก ากับติดตามและรายงานผลต่อสาธารณะ 

 

Significanec  คะแนน ITAระดับดีมากระดับประเทศ 
 มีการสร้างต้นแบบ (Role Model) ด้านความโปร่งใส หรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 มีการประเมิน ปรับปรุงเพื่อสร้างต้นแบบด้านความโปร่งใส (มีผลจากการพัฒนา 
 ปรับปรุงจนเป็นต้นแบบ) 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
Basic  มีแนวทางสื่อสารและสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ 

 ท างาน 
 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นจากองค์การ 
  ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกันในการทางาน (ตัวอย่างเครือข่าย) 

 

Advance  มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายรองรับการเปลี่ยนแปลง (ระบุเป้าหมายที่ท้าทาย และที่มา 
 ของการตั้งเป้าหมาย)  
 มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของกระบวนการทางานและการให้บริการ  
 ผ่านเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น 
 เสริมสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ส่งผลในระดับประเทศไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความ 
 ซับซ้อน (การสร้างความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และการใช้กลไกห้องปฏิบัติการ 
 นวัตกรรมภาครัฐ)  

 

Significanec  การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ส่งผลในระดับประเทศและน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี 
 ความซับซ้อน เช่น การสร้างความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งประชาชน/ผู้มีส่วนได้ 
 ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
 การมีเครือข่ายการมีส่วนร่วม และการน าผลที่ได้จากการร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 
 หรือการใช้กลไกแนวคิด DesignThinking เช่น ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐไป 
 ปฏิบัติได้จริง 

 

1.4 ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 
Basic 
 

 ประเมินความเสี่ยงโครงการ (สิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรค) กระบวนการ และยุทธศาสตร์ 
   ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟัง 
  ความคิดเห็นทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังด าเนินการ 

 ก าหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการถูกติดตาม/ตรวจสอบ 
  จากทุกภาคส่วน 

Advance  ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือติดตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินการ 
  เพ่ือรายงานผลได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

Significanec  มีการติดตามตัววัด โดยมีการวิเคราะห์เพ่ือรู้เท่าทันสถานการณ์และก าหนดมาตรการ/ 
  แนวทางเพ่ือป้องกัน/ส่งเสริมการด าเนินการเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
  สิ่งแวดล้อม 
 ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการคาดการณ์ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวที่ส่งผล 
  ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการขับเคลื่อนสู่
องค์การดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การ และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีก าหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และการรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 

 
 

หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
Basic  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นระบบและสนับสนุนการบรรลุพันธกิจส่วนราชการ 

  ทั้งระยะสั้น ระยะยาว 
 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน (SWOT) 
 ค านึงถึงประโยชน์สุขประชาชน รองรับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
  และการแข่งขันจากภายนอก 
 มีการสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจปฏิบัติได้ 
 

Advance  การวิเคราะห์ความท้าทายและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันมีผลกระทบ 
 ต่อการปฏิบัติงานการให้บริการ  

 การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงานที่ตอบสนองต่อความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลง 
 และรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์การดิจิทัล (roadmap มุ่งสู่ Digital Government) 

 

Significanec  แผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาส 
 เชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ 
 มีแผนสามารถรองรับ Disruptive Technology 
 น าระบบดิจิทัลหรือนวัตกรรม มาใช้ปรับเปลี่ยนการทางานและรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 มีแผนการยกระดับการให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ า เข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึง 
 ได้ทุกที ่ทุกเวลา 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
Basic  มีแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (StrategyMap) แผนระยะสั้นและแผนระยาวที่ส่งผลต่อ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ท่ีตอบสนองพันธกิจของส่วนราชการและการเปลี่ยนแปลง 

Advance  มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
  ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในมิติต่างๆ เช่น การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  การลดผลกระทบจากข้อบังคับทางกฎหมาย (ตัวอย่าง เช่น อัตราการขยายตัวของ 
  เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น/ลดลง% มูลค่าการค้าชายแดน มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ เพ่ิมขึ้น/ 
  ลดลง%) 

Significanec  วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ 
   ที่วางไว้ (ความเสี่ยงที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัววัด) 
 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
  สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของประเทศ (อย่างน้อยสองด้าน) 

2.3 แผนขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน 
Basic  แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ทุกด้านครอบคลุมทุกส่วนงาน 

 ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
 มีความชัดเจน และสื่อสารสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

Advance  แผนปฏิบัติการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การท าน้อยได้มาก) 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการลดต้นทุน การปรับปรุงการให้บริการที่สร้างความ 
 พึงพอใจรวดเร็ว สร้างคุณค่าแก่ประชาชน เช่น 
 พัฒนาระบบการส่งใบค าร้องและการจองผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาฐานข้อมูลเดียว 
 เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ใช้แผนที ่GIS เพ่ือติดตามแผนปฏิบัติการการควบคุมโรคทั่วประเทศ  

Significanec  แผนด้านบุคลากรทั้งการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลังเพื่อรองรับการ 
 เปลี่ยนแปลง (มีแผนทรัพยากรบุคคลสนับสนุน) 
 มีแผนการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ทันกับความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 (แสดงแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี) 
 มีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  

2.4 การติดตามผล การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
Basic  ระบบการติดตามรายงานผลของตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น 

   และระยะยาว 
 รายงานสถานะการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 เตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 การรายงานผลที่เกิดข้ึนต่อสาธารณะ 

Advance  สามารถปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับผลที่เกิดทั้งในกรณีที่ไม่บรรลุผล  หรือ 
  ดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 มีการคาดการณ์ผลการด าเนินการที่เกิดขึ้น 
 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปีเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

Significanec  ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินการตามแผนโดยสามารถวิเคราะห์ได้  
  ว่าปัญหาเกิดที่ใดและจะส่งผลต่อการปฏิบัติการอย่างไร 
 มีการเตรียมความพร้อมและมีความคล่องตัวต่อสถานการณ์ท่ีก าลังเปลี่ยนแปลง 
 มีแผนการจัดการเชิงรุกเพ่ือปรับแผนให้ทันเวลาและเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นไปตามต้องการ 

 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย 
รวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized Service)  
โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ สร้างนวัตกรรม ความพึงพอใจ และความผูกพันของ
ประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงาน วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์
โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจสร้างความร่วมมือของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการและการเข้าถึง 
Basic  มีกระบวนการค้นหาและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 

 ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (การประชุม 
 ระดมความคิดเห็น แบบสอบถามฐานข้อมูลผู้รับบริการ) 
 ประมวลวิเคราะห์ผลและใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้รับบริการ 
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

Advance  ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลและช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ  
 (เช่น Mobile ApplicationFacebook)เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศใน รูปแบบ 
 ต่างๆ เช่น Big Data เสียง ภาพ และข้อความ 
 ค้นหาความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าไปสู่ 
 การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น(ข้อมูลเชิงลึก) 
 การวิเคราะห์สถิติการเข้าถึงงานบริการผ่านเครื่องมือ Social Listening หรือ Google Trend 

 

Significanec  วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการรับฟังเสียง หรือการ 
 วิเคราะห์ความต้องการผู้รับบริการและการก าหนดนโยบาย เชิงรุกในการตอบสนอง 
 ความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 การน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ Social Listening หรือ Google 
 Trend ไปใช้ในการปรับปรุงงานบริการ  

 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน 

Basic  ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถ 
  น ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการท างาน เช่น การให้บริการ 
  ทันการณ์ การส ารวจพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายการบริการต่างๆ 

Advance  ใช้เทคโนโลยีในการประเมินและวิเคราะห์ความพึงพอใจ ความผูกพัน 
 น าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันมาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาโอกาสในการ 
  ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก 

Significanec  ฐานข้อมูลความพึงพอใจและความผูกพันที่ได้รับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
  ภายนอกหรือเครือข่ายไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ 
 มีผลงานนวัตกรรมการให้บริการและการปฏิบัติที่ผ่านการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ 
  หน่วยงนภายนอกหรือเครือข่าย 
 บูรณาการข้อมูลจากผลการส ารวจกับฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  จากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจในการให้บริการที่ดีข้ึน 
 เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
Basic  มีกระบวนการทบทวนและการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนอง 

  ความต้องการของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
 มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

Advance  วิเคราะห์จ าแนกความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ 
 สร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการภาพรวมความต้องการ 
  เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มท่ีมีความต้องการเฉพาะให้สามารถเข้าถึงการบริการได้ 

Significanec  การสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่มีความคล่องตัวในการให้บริการตามความแตกต่าง 
  ของผู้รับบริการสามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Customized Service) 
 สร้างความร่วมมือกับภายนอกเพ่ือตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล  
 การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ  
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 
Basic  มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก 

 มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ให้ความสะดวกในการร้องเรียนของผู้รับบริการและ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน และการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน (Response) 
 การให้หน่วยงานเปิด Call Center ที่มีการตอบสนอง (Response) ได้รวดเร็ว หรือ 
  ช่องทางมาตรฐานการรับเรื่องราวร้องเรียน (SLA) : เช่น อีเมล หรือช่องทางรับเรื่องราว 
  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

Advance  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการท างานและการแก้ปัญหาในเชิงรุก (Response and 
  React) 
 น าไปสู่การปรับปรุง (ตัวอย่างการปรับปรุงจากข้อร้องเรียน) 
 จัดการข้อร้องเรียนเชิงรุก รวดเร็ว ทันกาล สร้างความพึงพอใจ 

Significanec  มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการ 
  จัดการข้อร้องเรียน 
 ข้อร้องเรียนซ้ าลดลงเรียกความเชื่อม่ันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 การใช้ Chatbot ที่เป็นเทคโนโลย ีAI ในการตอบคาถามเบื้องต้น 

 
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงาน 
ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผย
ข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก วิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ และสติปัญญาในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม 
มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และ
ใช้งานได ้
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การก าหนดตัววัดเพื่อการติดตามงานและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
Basic  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยมีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตัววัดในระดับ 

  ปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ 
 น าข้อมูลมาใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานและใชส้นับสนุนการท างานให้มปีระสิทธิภาพ 
  ดีขึ้น 
 มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลและตัววัดส าคัญ 

  

Advance     ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้ 
 มีการก าหนดข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญโดยค านึงถึงผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
  ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิผล 

Significanec  มีการรายงานผลการด าเนินการของส่วนราชการและน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
  ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะโดยไม่ต้องร้องขอและอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
 ส ารวจความต้องการและข้อเสนอแนะจากภาคประประชาชนอย่างสม่ าเสมอ การน า 
   ผลการวิเคราะห์ไปก าหนดนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขปัญหา 
  อย่างมีนัยยะส าคัญ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงรุกสู่การตัดสินใจรูปแบบใหม่ 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 

Basic  มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดในทุกระดับเพ่ือใช้ในการติดตามและแก้ไขปัญหา 
 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินการกับค่าเป้าหมายเพ่ือนามาใช้ในการ 
  ปรับปรุง/พัฒนาการท างาน  

Advance  การน าผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น 
 น าไปแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและการปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับคู่เทียบ  

Significanec  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในส่วนราชการเพื่อเชื่อมโยงค้นหา 

 สาเหตุของปัญหาแก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ 

 การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันถ่วงทีและสามารถ 
  คาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ 
 การน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดนโยบายหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไขปัญหา 
  อย่างมีนัยยะส าคัญ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิงรุก สู่การตัดสินใจรูปแบบใหม่ 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 

Basic  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
  การท างานอย่างเป็นระบบ  
 มีการถ่ายทอดความรู้ ส่งต่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร 
 น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพ่ือนาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้ 
  ภายในหน่วยงาน 
 การจัดท า Data Governance เช่น การท า Data Catalog, มาตรฐาน API 
 มาตรฐานข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความเชื่อถือของข้อมูล 
 มาตรฐานความปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้อมูล 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

Advance  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ภายใน เชื่อมโยง 
  กับข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้จากภายนอกองค์การเพ่ือน าองค์ความรู้มาใช้ 
  เพ่ือสร้างนวัตกรรม(ตัวอย่างองค์ความรู้จากภายนอกท่ีน ามาสร้างเป็นนวัตกรรม) 

 

Significanec  การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
 การพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการบริการที่สร้าง 
  มูลค่าเพ่ิมแก่ประชาชน หรือการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
 การเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้เกิดการใช้งานที่เป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ 
  หน่วยงานอื่นๆ เพ่ือตอบโจทย์ว่าสามารถใช้งานได้จริง  

 

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานเป็นดิจิทัล 
Basic  การจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบ 

  ดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
 มีตัววัดเพ่ือใช้ติดตามการบรรลุตามแผนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการจัดท า Data Governance เช่น การท า Data Catalog, มาตรฐาน API มาตรฐาน 
  ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล ความเชื่อถือของข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และ 
  การเชื่อมโยงข้อมูล 

Advance  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการวางแผนการป้องกันการ 
  โจมตีทางไซเบอร์ 
 การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจมีต่อระบบฐานข้อมูล และการ 
  ปฏิบัติการบนไซเบอร์ พร้อมทั้งแผนรองรับ 

Significanec  การใช้เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก 
  ของหน่วยงาน (ที่ผลกระทบสูงต่อประชาชนหรือผลลัพธ์ระดับประเทศ) เช่น ลดต้นทุน 
  การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ การติดตามงานอย่างรวดเร็ว/การเชื่อมโยงเครือข่าย 
  และข้อมูล 

 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี 
ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหามีความรอบรู้และ
มีจริยธรรม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่และลักษณะงาน มีความคิดริเริ่มที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
และความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีสมรรถนะสูงโดยเน้นการบริการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
Basic  ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเหมาะสม 

 การรับบุคลากรเข้ามาท างานต้องเป็นการน าบุคลากรไปอยู่ที่ต าแหน่งที่เหมาะสม 
 ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 
 ต่อองค์การ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน  
 วิเคราะห์ประเมินสภาพอัตราก าลังและขีดความสามารถที่จ าเป็นต่อการตอบสนอง 
   พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือน าไปวางแผนก าลังคน 
   (1. วิเคราะห์ก าลังที่ต้องการในอนาคต 2. วิเคราะห์ก าลังคนในปัจจุบัน 3. วิเคราะห์ 
   ส่วนต่าง 4. พัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหา ว่างจ้าง บรรจุ) 

Advance  ระบบการประเมินประสิทธิผลการท างานของบุคลากรทุกกลุ่มมีความชัดเจน โปร่งใส 
 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนสามารถวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองและ 
  พัฒนาความสามารถของตนในระยะยาว ตามสมรรถนะของบุคลากรแต่ละกลุ่มอย่าง 
  เท่าเทียมกัน  
 สร้างกลไกให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการท างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
 น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพ 
 การจัดการด้านบุคลากร รองรับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทักษะ หน้าที ่
  และลักษณะงาน 

Significanec  มีนโยบายการจัดการบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนได้ทันกับสภาพแวดล้อม เช่น การลดขั้นตอน 
   ในการรายงานโดยอาศัยเทคโนโลยี การขยายกรอบในการตัดสินใจของหัวหน้างาน 
   ในระดับพ้ืนที ่สร้างกลุ่มงานที่ท างานเพ่ือแก้ปัญหาคร่อมสายงานและการประสานงาน 
   ในแนวระนาบ เป็นต้น  
 นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการท างานและท างานเป็นทีม 
 การน าผลที่ได้จากการจัดการด้านบุคลากรไปใช้ในการวางแผนทรัพยากรบุคคล และไปใช ้
   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ /ใช้อัตรากาลัง และขีดสมรรถนะได้อย่างเต็มศักยภาพ และ 
  เพ่ือให้เกิดการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI  
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5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
Basic การสร้างบรรยากาศและสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน (ด้านกายภาพ) 

 ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
 คล่องตัวและร่วมกันทางานให้เกิดประสิทธิผล  

Advance ส่วนราชการควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากร (ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน) 
 มีความรับผิดชอบกล้าตัดสินใจ 
 เขา้ถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา 
 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อมสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การปรับเปลี่ยนจาก Analog เป็น Digital (คือ การท าให้คนในองค์กรที่คุ้นเคยกับ
ระบบกระดาษ ไปสู่ระบบดิจิทัล)  

Significanec  มีการท างานเป็นทีมภายในองค์การและข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก 
 มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนภายนอก 
 ในลักษณะของทีมสหสาขา (Trans-disciplinary) เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 
 สภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือให้เกิดสมรรถนะสูง ร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกและ 
  รองรับการเป็นองค์การดิจิทัล โดยครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งกระบวนงาน คน ระบบงาน 
 และเทคโนโลยี และให้ทุกจุดสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เชื่อมโยง 
 กันหมด  

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
Basic  การสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้เชี่ยวชาญ และ 

 ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 เปิดโอกาสในการนาเสนอความคิดริเริ่มและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์  

Advance  การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน การทุ่มเท และผลการปฏิบัติงานที่ดีของ 
 บุคลากร 
 มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ 
 น าปัจจัยดังกล่าวมาใช้ในการสร้างให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงาน 
  ที่ด ี 

Significanec  สร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพสูง 
 ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุกสร้างแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ โดยมุ่งเน้น 
 ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก 
 ฝึกฝนตนเองในการแก้ปัญหา และสามารถริเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้ในทุกระดับ ดังนี้ 
 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous development) สามารถวางอนาคตของ 
 เรื่องของที่เป็น expert ในเรื่องนั้น การคาดการณ์อนาคตเพ่ือรองรับแนวโน้มหรือ 
 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงและทักษะในโลกอนาคต  
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
Basic การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่ครอบคลุมเรื่อง 

 ความรู้ความสามารถในการท างานและการแก้ปัญหา 
 คุณธรรม และจริยธรรม 
 ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
  (บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการองค์กร) 

Advance  แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการสร้างสมรรถนะหลักขององค์การทั้งทักษะ ความรู้ 
  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

Significanec  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย 
 การพัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มีความรอบรู้เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ 
  มีความคิดเชิงวิกฤต (Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน 
 การพัฒนาทักษะบุคลากรและผู้น าให้มีความรอบรู้ ตัดสินใจ พร้อมตอบสนองต่อปัญหา 
  ที่ซับซ้อน และรองรับอนาคต เช่น การพัฒนาทักษะบุคลากร/การวางแผนการคาดการณ์ 
  ทักษะในโลกอนาคตหรือความต้องการ/ความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต และมีแผน 
  บุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการ
บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้มีขีดสมรรถะ
สูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประซาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างานเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
Basic  วิเคราะห์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบจากผลผลิต บริการ กระบวนการ  
 แนวคิดการออกแบบกระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end 
  process design) เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน และไม่เกิดผลกระทบ 
  เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
 วางแผนการท างานที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  
 ก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการ 

Advance  การติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 การติดตามควบคุมกระบวนการโดยการใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายจากภายนอก 

Significanec  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการและการติดตามรายงานผลอย่าง 
  รวดเร็ว 
 การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) 
  ผลการด าเนินงานเพื่อออกแบบกระบวนการท างานให้ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่ง 
  สู่ความเป็นเลิศ 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิตกระบวนการ และบริการ 

Basic  มีการจัดการกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุนที่เป็นระบบ 
 ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามควบคุมการด าเนินการ 
 มีแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการให้ดีข้ึน 

Advance มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงให้เกิดขึ้นใน 
 กระบวนการท างานหลัก/กระบวนการสนับสนุน 
 การบริการประชาชน/ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร 

Significanec  การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเชิงบูรณาการ 
 การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงที่มีผลกระทบสูงจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  อาจด าเนินการผ่าน Government Innovation Lab โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิง 
  ออกแบบ (Design Thinking) 

6.3 การลดต้นทุน การใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

Basic  การวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุนในทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการหลักและ 
  กระบวนการสนับสนุน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนรวม ต้นทุนโครงการต้นทุนด้านการ 
  บริหารจัดการทั้งทางตรงทางอ้อม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ จ าแนกเป็นสัดส่วนเพ่ือน าไป 
   ใช้ในการติดตามควบคุม 
 การวางแผนการลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

Advance  การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานจากการใช้เทคโนโลยีและการแบ่งปัน 
  ทรัพยากรในการท างานร่วมกัน 
 การติดตามผลการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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หมวด/ 
ระดับการประเมิน 

                             

แนวทางการด าเนินการ 

Significanec  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
 การใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือการ 
  ลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั้งองค์กร และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศ 
Basic  การติดตามควบคุมกระบวนการหลักโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของกระบวนการหลัก 

  ในมิติต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
  สังคม การดูแลสาธารณสุขและสาธารณภัย เป็นต้น 
 มีการติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุนโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของกระบวนการ 
  สนับสนุนในมิติต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

Advance  การติดตามควบคุมตัวชี้วัดน า (Leading Indicators) ทั้งเชิงป้องกันและเชิงรุก ซึ่งจะ 
  ส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ และน ามาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการเตรียมตัวล่วงหน้า 
  เพ่ือลดความเสียหาย 

Significanec  มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ 
  อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 
 การประสานงานและบูรณาการทั้งภายในและภายนอกเพ่ือการบรรลุยุทธศาสตร์ และ 
  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

  
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการ 
ทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้ง 
เป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรม
ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการ และในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายดีขึ้นและสะท้อนความส าเร็จของการเป็นระบบราชการ 4.0 
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ส่วนราชการควรมีผลลัพธ์การด าเนินที่แสดงถึงการพัฒนาสู่การเป็นราชการ 4.0 ใน 6 หัวข้อประกอบด้วย 
(1) การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
(2) การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 
(3) การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
(4) การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
(5) การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
(6)  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ดัด้านด้านการลดต้นทุน การสรา้งนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

ในผลลัพธ์แต่ละหัวข้อให้น าเสนอตัววัดมา 5 ตัว โดยเลือกจากกลุ่มตัววัดที่ก าหนดไว้กว้างๆ ในแต่ละกลุ่ม
อาจมีได้มากกว่า 1 ตัววัดแต่ไม่เกิน 3 ตัว และไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันช้ าในหัวข้ออ่ืนๆ โดยต้องน าเสนอตัววัด
กลุ่มท่ีแนะน า (มีดาวก ากับ) มาอย่างน้อยหนึ่งตัววัด 

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
 

   
 

ภาพที่ 3  :  ขั้นตอนการสมัครรางวัลเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  
ที่มา :  ส านักงาน ก.พ.ร.   
 

เพ่ือการยกระดับหน่วยงานภาครัฐ สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและแรงจูงใจ
ให้กับหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น ระบบราชการ 4.0 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้มี
มติให้น าเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นเกณฑ์การพิจารณา
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีกลไกส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัลผ่านขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้  

1) ขั้นตอนที่ 1 การประเมินตนเอง (self assessment) : เมื่อหน่วยงานภาครัฐด าเนินการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง (ประเมินหมวด 1 – 6 และน าเสนอตัวชี้วัด
และผลการด าเนินการของตัวชี้วัดหมวด 7) และผู้ตรวจประเมินได้ท าการตรวจประเมินแล้วมีผลคะแนนตั้งแต่ 
400 คะแนนขึ้นไป จะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)     
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2) ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเอกสารรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) 
หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการจัดท าบทสรุปผู้บริหารที่แสดงความโดดเด่นของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 และรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application Report) และเมื่อผู้ตรวจประเมินได้ท าการตรวจประเมินแล้วมีผลคะแนนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป 
จะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit)   

3) ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) คณะท างานตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในพ้ืนที่ ตรวจพิจารณารางวัล  ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือยืนยันผลการ
ตรวจรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่โดดเด่น 
ของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 2 ตามเกณฑ์ฯ โดยคณะท างานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ประชุมเพ่ือสรุปผล การตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.ร. 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ พิจารณาตัดสิน
ผลรางวัลฯ ต่อไป ซ่ึงระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 มีเกณฑต์ัดสิน ดังนี้  

    - ระดับ Basic : ระดับพ้ืนฐาน (300 - 399 คะแนน) มีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง ส าคัญใน 
ทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ อย่างเป็นระบบจนเกดิประสิทธิผลตอบสนอง 
พันธกิจและหน้าที่ของสว่นราชการมีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  

- ระดับ Advance : ระดับก้าวหน้า (400 - 469 คะแนน) มีแนวทางการด าเนินการในเรื่องส าคัญ
ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับ
ความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0  

- ระดับ Significance : ระดับพัฒนาจนเกิดผล (470 – 500 คะแนน) มีแนวทางการด าเนินการ
ในเรื่องส าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ จนเกิดประสิทธิผล ตอบสนอง
พันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีกา ร 
บูรณาการไปยังทุกภาคส่วนจนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล     

 
 

 
 

ภาพที่ 4  :  ระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
ที่มา :  ส านักงาน ก.พ.ร.   
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การวางแผนพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนการน าเครื่องมือประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ไปใช้ในการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าเครื่องมือไปวิเคราะห์องค์การด้วยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และน าผลการประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ น าไปสู่การยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ 4.0 
โดยอาศัยหลักการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 5  :  ขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  
ที่มา :  ส านักงาน ก.พ.ร.   
 

1.  ประเมินตนเอง (Self Assess) ส่วนราชการริเริ่มการประเมินตนเองด้วยการรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินการและตัววัดต่างๆ ที่มีว่าตอบข้อก าหนดต่างๆ ได้หรือไม่ มีการรวบรวมข้อมูลและการติดตามประเมินผล
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างไร มีคู่มือและเอกสารในการถ่ายทอดการด าเนินการที่เป็นระบบ โดยใช้แนวทางในการ
ประเมินตามคู่มือที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  

2.  ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) หลังการประเมินตนเอง ให้ทบทวนว่าผลการประเมินที่ได้
ตรงกับระดับพัฒนาการหรือไม่ หัวข้อที่ยังไม่ได้ด าเนินการมีความเป็นไปได้เพียงใด ส่วนใดที่ขาดหาดหายไป และ 
มีข้อมูลที่ต้องรวบรวมและด าเนินการอีกมากน้อยเพียงใด  

3.  ก าหนดเรื่องส าคัญที่ต้องลงมือท า (Set Priorities for Improvement) ในการวางแผนการปรับปรุง
อาจมีบางเรื่องที่ส าคัญและต้องลงมือด าเนินการก่อน หรือเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการด าเนินการที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์
ของเรื่องอ่ืน เช่น การรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายธุรกิจใหม่ด้านอีคอมเมอร์ส (ตัววัดผล
ของนวัตกรรมการมุ่งเน้นผู้รับบริการ) ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลกระทบต่อการสร้างรายได้และตลาด 
(ตัววัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ) เป็นต้น บางเรื่องอาจต้องค้นหาเครื่องมือหรือศึกษาแนวทางจากตัวอย่างที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ที่มีส่วนราชการหรือภาคเอกชนด าเนินการส าเร็จมาแล้ว  

4.  น าไปปฏิบัติ (Implement Solutions) ก าหนดผู้รับผิดและแผนงานในการปรับปรุง การติดตาม
ประเมินผล และตัววัดผลที่เก่ียวข้อง  

5.  วัดผลการปรับปรุง (Measure Results and Impacts) ประเมินผลการปรับปรุงว่าส าเร็จตามตัวชี้วัด
และแผนปรับปรุง และเกิดประสิทธิผลในการด าเนินการมากน้อยเพียงใด ก่อนเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้ง  

เพ่ือให้ สนพ. พัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด จึงจัดท าแนวทาง 
การพัฒนา สนพ. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ สนพ. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการพัฒนา สนพ. ไปสู่ระบบราชการ 4.0    
2. ศึกษา วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ บทบาท/ภารกิจทั้งภารกิจหลัก 

และภารกิจสนับสนุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ สนพ. 
3. ศึกษา วิเคราะห์คู่มือ แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 คู่มือการประเมินสถานะของ

หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปี และเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)  

4. ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (Self Assessment) ของผู้ตรวจประเมิน
จากส านักงาน ก.พ.ร.    

5. ศึกษา วิเคราะห์ว่า สนพ. จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
เพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนา  

6. วัดผลการปรับปรุงโดยพิจารณาจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของผู้ตรวจประเมิน
จากส านักงาน ก.พ.ร.     

            

กรอบแนวทางการพัฒนา สนพ. สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิเคราะห์ผลการประเมิน 
สถานะการเป็นระบบราชการ 
 4.0 จากผู้ตรวจประเมิน 

ระบุจุดอ่อน/สิ่งที่  
สนพ. ต้องปรับปรุง 

หรือพัฒนา 

วิธีการ/แนวทาง/สิ่งที่ สนพ. 
ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา 
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ส 

 

การน าไปปรับปรุง
หรือพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารการสมัครขอรบัรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

(Self Assessment)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที่ 2 สรุปลักษณะส ำคัญขององค์กำร (ไม่เกิน 3 หน้า) 
 

  
ผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื: (ทีส่ าคญั) 

 (ผูส้ง่มอบ หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลทีส่ง่มอบทรัพยากร

ในการด าเนนิการของสว่นราชการ 

  พนัธมติร หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลทีม่คีวามร่วมมอืใน

การด าเนนิงานของสว่นราชการอยา่งเป็นทางการ เพือ่

เป้าประสงคท์ีช่ดัเจน  ผูใ้หค้วามรว่มมอื หมายถงึ องคก์ารหรอื

กลุม่บคุคลทีใ่หค้วามร่วมมอืกบัสว่นราชการ ในการสนับสนุนกา

ปฏบิตักิารหรอืกจิกรรมบางอยา่ง หรอืเป็นครัง้คราว โดยมี

เป้าหมายระยะสัน้ทีส่อดคลอ้งกนั มักไมเ่ป็นทางการ) 

 

ความตอ้งการ: 

 

 

 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: 

 (กลุม่ทกุกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบหรอือาจจะไดรั้บผลกระทบจาก

การปฏบิตักิารและความส าเร็จของสว่นราชการ) 

 

ความตอ้งการ/ ความคาดหวงั: 

สมรรถนะหลกัขององคก์ร: 

 (เรือ่งทีส่ว่นราชการมคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญและสง่ผลตอ่ความ

ไดเ้ปรยีบในการด าเนนิการของสว่นราชการ) 

ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร:์ (ดา้นพนัธกจิ ปฏบิตักิาร บคุลากร สงัคม) 

การเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการ

แขง่ขนั: 

พนัธกจิ: 

วสิยัทศัน:์ 

คา่นยิม: 

วฒันธรรมองคก์าร: 

การกระท า คา่นยิม ความเชือ่ เจตคต ิอดุมการณ์ของสมาชกิในองคก์าร 

รวมถงึพฤตกิรรมทีม่กีารปฏบิตักินัอย่างสม า่เสมอ เป็นบรรทดัฐานของ

กลุม่ทีค่าดหวงัหรอืสนับสนุนใหส้มาชกิปฏบิัตติามและเป็นสิง่ทีท่ าให ้

องคก์ารหนึง่แตกตา่งจากองคก์ารอืน่ ๆ 

งบประมาณ: 

รายได:้ 

จ านวนบคุลากร: 

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั: 

ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ: 

ผลผลติ/บรกิารหลกั: 

คณุลกัษณะโดดเดน่ของผลผลติ/บรกิาร 

ผูร้บับรกิาร: 

ความตอ้งการ: 

แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ: 

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร:์ (ดา้นพนัธกจิ ปฏบิตักิาร บคุลากร สงัคม) 

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั: 

(ภาวะ หรอืสภาพแวดลอ้มของการแขง่ขนัในขณะนัน้ 

รวมถงึแนวโนม้การแขง่ขนัในอนาคต ซึง่จะชว่ย

ในการตดัสนิใจในการแขง่ขนัและวางกลยทุธท์ี่

เหมาะสมของผูบ้รหิารองคก์ร) 



 

ความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบของพนัธกจิหรอืหนา้ที ่

ตอ่ความส าเร็จของสว่นราชการ และการเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศคอือะไร : 

ความส าคญัของสมรรถนะหลกัของสว่นราชการ

ทีม่ตีอ่การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้มของประเทศคอือะไรท ัง้ทางตรง

และทางออ้ม : 

ในการท างาน บคุลากรมจี าเป็นตอ้งทีต่อ้งดแูลเกีย่วกบั

ความเสีย่งภยัอะไรบา้ง : 

ประเด็นการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากรทีส่ าคญั

คอือะไร พืน้ฐานของบคุลากรทีม่ผีลตอ่การวางแผน 

การพฒันาและการสรา้งขดีความสามารถในการ

เป็นองคก์ารสมรรถนะสงูมอีะไรบา้ง : 

เทคโนโลยกีารสือ่สารและการใหบ้รกิารทีส่ าคญัมี

อะไรบา้ง : 

สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนัท ัง้ภายในและภายนอกประเทศของสว่นราชการ

เป็นเชน่ใด? ประเด็นการแขง่ขนัคอือะไร และมผีลตอ่การด าเนนิการของ 

สว่นราชการอยา่งไร : 

การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนัทีส่ าคญัคอือะไร สง่ผลตอ่

สถานการณ์แขง่ขนัของประเทศอยา่งไร : 

กฎหมายและกฎระเบยีบอะไรทีม่อียูแ่ละเอือ้ให้

สว่นราชการท างานอยา่งมคีวามคลอ่งตวัและ

ตอบสนองการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธภิาพ :  



แบบฟอร์มที่ 3 
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง 

    
หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 
 1.1.1 ผู้บริหารก าหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) (ระบุอย่างน้อย 2 ด้าน) 
  - ด้านเศรษฐกิจ เช่น.................................... 
  - ด้านสังคม เช่น.......................................... 
  - ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น.......................................... 
  - ด้านสาธารณสุข เช่น.......................................... 
 1.1.2 ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ 

คือ …................... 
 1.1.3 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยทิศทางคือ............. 
 1.1.4 ผู้บริหารได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เช่น….................................. 
 1.1.5 ผู้บริหารก าหนดทิศทาง เพ่ือให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยทิศทางคือ.............. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
 1.2.1 มีการก าหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส   

เช่น................... 
 1.2.2 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ

เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินการได้ เช่น ....................... 
 1.2.3 มีการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความ

โปร่งใส ได้แก่............ 
- รายงานผล 

 1.2.4 มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส คือ................................. 
 1.2.5 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ โดยเทคโนโลยี ได้แก่ … 

(กรณีเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ กรุณาแนบลิ้งค์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง) 

การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นการประเมินความเป็นระบบราชการ 4.0 
ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด มีจุดเด่น หรือควรปรับปรุง พัฒนาในเรื่องใด ดังนั้น  หน่วยงาน 
ควรประเมินสถานะของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  

แบบฟอร์มที่ 3 แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 6 หมวด หมวดละ 4 ข้อย่อย 
แต่ละข้อให้หน่วยงานประเมินโดยเลือกข้อที่ตรงกับการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)และต้องตอบค าถาม 
ในข้อนั้นๆ โดยยกตัวอย่างการด าเนินงานที่ส าคัญ/เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลัก หรืออธิบายโดยสรุปเฉพาะสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ
สะท้อนคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน 



 1.2.6 หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกท้ังในและต่างประเทศ  
ได้แก่............................. 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

 1.3.1 มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น)  
เข้ามาร่วมสร้างนวัตกรรม ได้แก่ 

   นวัตกรรมการท างานที่ท าร่วมกับเครือข่าย คือ................................................ 
   นวัตกรรมการให้บริการที่ท างานร่วมกับเครือข่าย คือ................................... 
 1.3.2 มีกลไก/แนวทางที่เอ้ือให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน  

โดยมีกลไก/แนวทาง คือ............เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมคือ.......................................... 
 1.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

โดยมีเครือข่ายภายนอก คือ….................ร่วมด าเนินการ  
โดยนโยบายนั้น คือ…........................................ 
ผลจากความร่วมมือ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระดับประเทศ เรื่อง…................................. 

 1.3.4 มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น  
ตั้งใจให้เกิดการท างานอย่างสัมฤทธิ์ผล เช่น...................................................................................  

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 1.4.1 มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของ

หน่วยงาน โดยมาตรการนั้นคือ…......... 
 1.4.2 มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาอย่างทันการณ์ โดย 
   การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่…….................................................... 
   การใช้เครือข่าย…..................................ในการเฝ้าระวัง เรื่อง…............................. 
 1.4.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น.......... 

และมีการติดตามผลด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุก..........เดือน/ปี/........ 
 1.4.4 มีการใช้เทคโนโลยีติดตาม คาดการณ์ผลการด าเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อ 

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) 
  - มาตรการจัดการด้านเศรษฐกิจ คือ……................ผลการติดตาม คือ….........…..... 
  - มาตรการจัดการด้านสังคม คือ……......................ผลการติดตาม คือ…................. 
  - มาตรการจัดการด้านสาธารณสุข คือ……............ผลการติดตาม คือ……............. 
  - มาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ……............ผลการติดตาม คือ…................ 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

 

 

 



หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข

ประชาชน 
 2.1.1 หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
   ความท้าทาย คือ…….......โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายได้แก่…….... 
   การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ……............โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคต และรองรับการขับเคลื่อนสู่องค์การดิจิทัล ได้แก่…….............… 
   ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ……..โดยมียุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม 

ได้แก่……..... 
 2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
   เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น…………………………………………………… 
   รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เช่น…………………………………………………………….. 
 2.1.3 กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการค านึงถึง 
   การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย โดย….......... 
   ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย…......................... 
   สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น ....................................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 

 2.2.1 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ.........ผลกระทบ คือ….................... 
กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…........................... 

   ตัวชี้วัด คือ……........ผลกระทบ คือ…..........กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้าน…............ 
 2.2.2 มีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาตร์และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 
   เป้าหมายระยะสั้น คือ….......… มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่............... 
   เป้าหมายระยะยาว คือ.........…. มีตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบเป้าหมาย ได้แก่................ 
 2.2.3 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
   ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยหน่วยงาน 

มีความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น…………แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับความเสี่ยงคือ…...... 
   ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม

โดยหน่วยงานมีความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น…………....……แผนงาน/แนวทางท่ีรองรับผลกระทบ
คือ…....................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
 2.3.1 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการก าหนด

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 



 2.3.2 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) 
การลดต้นทุน เพ่ิมความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วธิีการ เช่น 

  - ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ ได้แก่.......................... 
  - การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความผิดพลาด ได้แก่ ......................................... 
  - การใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ........................................................ 
 2.3.3 แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความส าเร็จของยุทธศาสตร์ 
   แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตราก าลัง  

โดย............................................................. 
   แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดย.............................................................. 
   แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  

โดย.............................................................. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
 2.4.1 หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุกที่เกิดจากการน าผล

การวิเคราะห์ คาดการณ์ ไปออกแบบและก าหนดนโยบาย เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ 

  - สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผน คือ…...................................................... 
  - การเตรียมความพร้อม ได้แก่.................................................................................  
  - แผนการจัดการเชิงรุก ได้แก่…............................................................................... 
 2.4.2 มีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ 
   หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น 

และระยะยาว ได้แก่…................................... 
   หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่….................................... 
 2.4.3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์และคาดการณผ์ลการด าเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพ่ือให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง ได้แก่....................................... 
  - การคาดการณ์ ได้แก่…...........................................................................................  
  - การปรับแผนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ ได้แก่…........................................ 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
 3.1.1 มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  

โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ.....................เพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก 
คือ…………………………………………… และผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพื่อวางนโยบายเชิงรุกท่ีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
 
 



 3.1.2 มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่….......................น ามาตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ.......................... 

 3.1.3 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล คือ...............................มาใช้ในการค้นหา รวบรวมข้อมูล
และน ามาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ……………………………………… 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

 3.2.1 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอ่ืนๆ 

   ฐานข้อมูลนั้น ได้แก่….............. 
   มาใช้เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการคือ................ 
 3.2.2 มีการน าผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

มาวิเคราะห์ เพ่ือ 
   หาแนวทางมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ……….....……… 

วิธีการแก้ไขเชิงรุกคือ…...................… 
   หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยผู้รับบริการที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ........... มคีวามต้องการ คือ.................  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญ 2 ล าดับแรก คือ...........มีความต้องการ คือ................. 

   หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน คือ.................................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
 3.3.1 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

เฉพาะกลุ่ม คือ.............................. 
 3.3.2 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

ภาพรวม คือ.................................. 
 3.3.3 มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้

เฉพาะบุคคล  คือ......................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ 
 3.4.1 มีวิธีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างเชิงรุก รวดเร็ว ทันกาล โดย…................... 

เพ่ือสร้างความมั่นใจในการแก้ไขข้อร้องเรียน และเกิดความพึงพอใจ 
 3.4.2 มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
   มีช่องทางหลักการรับเรื่องร้องเรียน 
   ระบุข้ันตอนและผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน 
   ก าหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน ตามลักษณะความส าคัญของข้อร้องเรียน 
   การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 



 3.4.3 มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตรา 
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ า ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียน
ซ้ า คือ….............. และมีแนวทางในการแก้ไข คือ…................ 

 3.4.4 มีช่องทางการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยวิธี................... 
 3.4.5 มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล จน

ก่อให้เกิดความผูกพันของผู้รับบริการต่อหน่วยงาน  
ยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความผูกพันของผู้รับบริการที่เกิดจากการน าระบบดังกล่าวมาใช้ใน
การจัดการและสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน คือ …....................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 
 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 4.1.1 มีการก าหนดสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือ 
   ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ…................ 
   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ…................ 
   การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ…................ 
 4.1.2 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
   มีความน่าเชื่อถือ 
   มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 
   สะดวกต่อผู้ใช้งาน 
 4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

เพ่ือการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ  
ได้แก่............................................................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
 4.2.1 หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดท าข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง/

พัฒนาการท างาน โดยข้อมูล คือ ……...... 
 4.2.2 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา คือ…..........และ

แก้ปัญหาเชิงนโยบายโดย…........ 
 4.2.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ 

เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกระดับ โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ…........... สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ และ
คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ โดยยกตัวอย่างสถานการณ์และผลลัพธ์….................. 

 4.2.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ส าคัญ เช่น การเปรียบเทียบ 
ข้อมูล............................ กับคู่เทียบ คือ........................ 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 



4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
 4.3.1 หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ โดยวิธี................................................. 
 4.3.2 หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น.......................... 

เพ่ือน าไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหา คือ............................... 
 4.3.3 หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์) คือ................................ 
 4.3.4 หน่วยงานมีการน าองค์ความรู้ ด้าน....................ไปใช้ในการปรับปรุงการท างาน/แก้ปัญหา 

จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)/มาตรฐานใหม่ คือ....................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
 4.4.1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยความเสี่ยงนั้น  

คือ................................... 
 4.4.2 หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ตาม

มาตรฐานก ากับข้อมูล และรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
โดยสาระส าคัญของแผน คือ................................. 

 4.4.3 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน ใช้ในการ
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล 
(อย่างน้อย 2 ข้อ) เช่น 

  - การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ .................................................. 
  - ติดตามการท างานอย่างรวดเร็ว ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ .................... 
  - สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ ........................... 
  - การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลระหว่าง/ข้ามหน่วยงาน ระบุ กระบวนงาน ข้อมูล และ

ระบบงานที่ด าเนินการเชื่อมโยง ได้แก่ ..................... 
 4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ ให้สรุปสาระส าคัญของแผนป้องกัน

ระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป................................. 
 4.4.5 หน่วยงานมีตัววัดเพ่ือใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน โดยมีการจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานก ากับข้อมูล เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
............................ 

 4.4.6 แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
พอสังเขป................................. 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
 5.1.1 มีการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร โดย (ระบุอย่างน้อย 2 ภารกิจ) 

  ภารกิจที่ 1 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................ 
  ภารกิจที่ 2  คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ............... 
  ภารกิจที่ 3 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................ 
  ภารกิจที่ 4 คือ ................. และขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอบสนองภารกิจ คือ................ 



 5.1.2 มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสริมด้านต่างๆ ดังนี้: 
   แนวทางท่ีเสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ…............. 
   ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการท างาน เกิดผลงานที่มี

สมรรถนะสูง (high performer) 
โดยวิธีการ....................................... 

 5.1.3 มีการจัดการด้านบุคลากร รองรับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง ทักษะ หน้าที่ และลักษณะ
งาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา โดย
................................................ 

 5.1.4 มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจรองรับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการท างานที่
มีประสิทธิภาพสูง  
โดย.................................... 

 5.1.5 มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ คือ.........................  
มีการวางแผนก าลังคน โดย................... 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5.2.1 มีการท างานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/ส านัก เพ่ือผลส าเร็จของงานที่มีสมรรถนะสูงร่วมกัน โดย

.....................  
(ระบุรูปแบบของทีมงาน/องค์ประกอบของทีม) และมีผลส าเร็จของงาน คือ ............................ 

 5.2.2 มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการท างาน 
ที่คล่องตัว สามารถท างานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ  
โดยวิธีการ....................................... 

 5.2.3 มีการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไปสู่องค์การดิจิทัล (บุคลากร ระบบ ข้อมูล กระบวนงาน และ
เทคโนโลยี) คือ..................................... 

 5.2.4 มีการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือให้บุคลากร 
   มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย.................................... 
   การเข้าถึงข้อมูล เพ่ือใช้สนับสนุนการท างานและการแก้ปัญหา โดย................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร 
 5.3.1 มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน  

ได้แก่............................................ 
 5.3.2 ปลูกฝังค่านิยมในการท างานที่เป็นมืออาชีพ โดยวิธีการ….................... 
 5.3.3 มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรสู่การสร้างนวัตกรรมของ

ข้าราชการในทุกระดับ เพ่ือให้มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม โดย..................................... 

 5.3.4 มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรน าเสนอความคิดริเริ่ม โดย.........................และมีการสนับสนุน
ความคิดริเริ่มดังกล่าว โดย............. 
 



 5.3.5 มีการน าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
สร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบ 
โดย........................ 

 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 5.4.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดย.................................. 

 5.4.2 มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ 
   ยุทธศาสตร์ ได้แก่..................... แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์  

คือ....................... 
   สมรรถนะหลัก ได้แก่................ แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองสมรรถนะหลัก  

คือ.................. 
 5.4.3 มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง 
   ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่…................................................ 
   ความรู้และทักษะดิจิทัล พร้อมตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อน และรองรับอนาคต ได้แก่

............................................................................... 
 5.4.4 มีการพัฒนาบุคลากร และผู้น าให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ  

มีความคิดเชิงวิกฤตท่ีจะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน โดย................................. 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 6.1.1 หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

โดยกระบวนการนั้น คือ….................................. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง….......................... 
 6.1.2 หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น................................................ 
   ใช้ตัวชี้วัด เช่น................................................................ 
   ใช้ข้อมูล คือ....................................... รว่มกับเครือข่าย คือ......................................  
 6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แบบ 

end to end Process คิดเป็นร้อยละ.........................ของกระบวนการทั้งหมด ที่ต้องเชื่อมโยง
กับหลายหน่วยงาน ระบุ (รายชื่อกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

  1) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................……….. 
  2) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................……….. 
  3) กระบวนการ……............………… หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่……................……….. 
 6.1.4 หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  

โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่ 
  - เทคโนโลยีที่น ามาใช้ คือ…............................... 
  - กระบวนการที่ถูกยกระดับ คือ…............................... 
  - ผลงานที่โดดเด่น คือ…............................... 



 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
 6.2.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/น าดิจิทัล เข้ามาใช้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
   กระบวนการหลัก คือ.....................................นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ......................... 
   กระบวนการสนับสนุน คือ..............................นวัตกรรม/ดิจิทัลที่น ามาใช้ คือ..................... .... 
 6.2.2 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน  

โดย................................ 
 6.2.3 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน  

หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นวัตกรรม คือ....................................................................................  
   ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ....................................... 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 6.3.1 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้ 

   กระบวนการหลักที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก 
  - กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับแรก คือ............................................ 

ต้นทุน คือ................................................ 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …...................... ระยะยาว ได้แก่.................................. 

  - กระบวนการหลักท่ีส าคัญล าดับที่สอง คือ................................... 
ต้นทุน คือ................................... 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................ 

   กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ล าดับแรก 
  - กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับแรก คือ................................... 

ต้นทุน คือ................................... 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................ 

  - กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญล าดับที่สอง คือ................................... 
ต้นทุน คือ................................... 
เป้าหมายในการลดต้นทุนระยะสั้น ได้แก่ …....................... ระยะยาว ได้แก่ ................................ 

 6.3.2 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน  
โดยนวัตกรรมนั้น คือ....................โดยสามารถลดต้นทุน ได้อย่างไรระบุ.................................. 

 6.3.3 น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย  (ระบุ) 
   การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คือ........................ 
   การใช้เทคโนโลยี คือ............................................... 
   แบ่งปันทรัพยากร คือ................................................. 
 6.3.4 หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

โดยข้อมูลเทียบเคียงท่ีน ามาใช้คือ..................  
และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรระบุ…................. 



 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 6.4.1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator)  

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบุ 
   กระบวนการ คือ................................................. 
   ตัวชี้วัด คือ......................................................... 
 6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น 
  - ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ.................................... 
  - ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ.......................................... 
  - ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ................................. 
  - ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ................................. 
 6.4.3 ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ส าคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น คือ........................... 
ส่งผลอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ อธิบายโดยสรุป....................................... 

 6.4.4 หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรกุเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิผลของการด าเนนิงาน โดย 
   มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นคือ......................และจัดการโดยวิธีการ................... 
   เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน  

คือ....................มีการเตรียมความพร้อม คือ............................ 
 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
 



แบบฟอร์มที่ 4 
ตัวชี้วัดหมวด 7 

 
 
 
 
 
     

       

 
 
 

1. ตัววัดตามภารกิจหลัก* 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้  
(Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

 
 

      
 

    

2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base) 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลการด าเนนิการด้านกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่
ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการ
ด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

แบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดหมวด 7 ประกอบด้วย กลุ่มตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนา  
สู่ระบบราชการ 4.0 มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ทั้งหมด 6 มิติ  

- ในแต่ละมิติ ให้น าเสนอตัวชี้วัดมา 5 ตัว  
- ต้องน าเสนอตัวชี้วัดในกลุ่มตัววัดส าคัญ (กลุ่มตัววัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน *)  

อย่างน้อย 1 ตัว  
- ในแต่ละกลุ่มตัววัด สามารถน าเสนอตัวชี้วัดได้มากกว่า 1 ตัว แต่ไม่เกิน 3 ตัว 
- ไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในหัวข้ออ่ืนๆ 

 



4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดรว่ม ตัววัดที่แสดงถึง
การปรับปรุงระดบัในการจัดอันดบัโดยองค์กรภายนอกประเทศในดา้นต่าง ๆ  เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

     
 
 

 

 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี
ล่าสุด 

(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ*  
ตัวช้ีวัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการใหค้วามร่วมมือจากประชาชนและผูเ้ข้ามารบัการบริการจากส่วนราชการ สะท้อน
การปรับเปลี่ยนด้านกาบริการที่เกดิประโยชน์ (การเข้าถึงงานบริการผ่านเครื่องมือ Social Listening) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

 

 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่
มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 



3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ  
ตัวช้ีวัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินคา้ภายใต้
โครงการประชารัฐ ความผูกพันและความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

  
 

    
 

      

4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรบัเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ตอ่ผู้รับบริการที่สามารถ
วัดผลได ้

ตัวชี้วัด 
 

ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

5. การแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว มมีาตรฐาน ทันการณ์ และเกิดผล หรือเครือข่าย
ความร่วมมือ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน 
% 

ความส าเร็จ 
คะแนน 

2562 2563 2564 

     
 
 

 

 

 
 

1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร/จ านวนโครงการที่ส าเร็จจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย* 
ตัวช้ีวัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 
 
 

      

 

    

7. 3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพ่ือให้มีสมรรถนะสูง 



2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* 
ตัวช้ีวัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ไปรว่มในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

5. จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของสว่นราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

       

 

 

1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ด้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็น
ต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 



2. จ านวน Best practice* 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่  
- รางวัลระดบักรม เป็นรางวัลทีส่่วนราชการระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด  
- รางวัลระดบักระทรวง เป็นรางวลัที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยไดร้ับการจดัอันดับในระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย

ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

5. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเปน็ต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบคุลากรของตนเองได้รับการยกย่อง 
จากภายนอก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) * 
การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลผุลของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วน
ราชการ (Area base) ความส าเรจ็ในการด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPI) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           
 

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกจิ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           

3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม และความมั่นคง 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข  
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่
และประเทศ 



 

1. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้) 
ตัวช้ีวัดของการลดต้นทุนท้ังในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุงงาน และการน าเทคโนโลยดีจิิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุน
ในการท างาน เช่น ต้นทุนท่ีลดลงจากการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ* 
 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล* (Open Data, เชื่อมโยงข้อมูล, Digitize Process, e-Services) 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม เช่น ตัวช้ีวัดด้านการเปิดข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมลู การปรับปรุงบริการ การให้บริการด้วยรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด 
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภยัพิบตัิต่าง ๆ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

      
 

    

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวช้ีวัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีล่าสุด
(ตัวเลข) 

ผลการด าเนินงาน % 
ความส าเร็จ 

คะแนน 
2562 2563 2564 

  
 

           

 

7. 6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดต้นทุน  
การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 



 

 

 

 

 

 

เอกสารการสมัครขอรบัรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
(Application Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บบฟอร์มที่ 5 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 5 - 8 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่าน และผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวม 
ในการด าเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ :  

กรอบแนวคิด/ Concept/Roadmap ของการก้าวสู่การเปน็ระบบราชการ 4.0 (ไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4) 
อธิบายกรอบแนวคิด/ Concept ของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของสว่นราชการ จนน ามาสู่ผลงานที่โดดเด่น 
ตามที่จะน าเสนอด้านล่าง ............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
ผลการด าเนินงานที่สอดคล้องสู่ระบบราชการ 4.0  
มิตริะบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)  
สรุปแนวทางด าเนินงานในการเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)................................................................ .. 
...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
มิตริะบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government) 
สรุปแนวทางด าเนินงานในการเป็นระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)................................................................ .. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
มิตริะบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
สรุปแนวทางด าเนินงานในการเป็นระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่
เกี่ยวข้อง (ใส่เฉพาะชื่อผลงานโดยไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน)................................................................ .. 
......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.......................................................................................................................................... ................................... 



น าเสนอรายละเอียดผลงาน โดยคัดเลือกจากผลงานข้างต้นที่มีความโดดเด่น โดยน าเสนอ 3 – 5 ผลงาน 

ผลงานเรื่องที่ 1 :……………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน □ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง □ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 

 
รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ 



ผลงานเรื่องที่ 2 :…………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน □ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง □ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 

 
รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 

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

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

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

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

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

 

  

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ 



ผลงานเรื่องที่ 3 :…………………………………………………………………………………………  (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) 

□ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน □ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง □ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 

 
รูปแบบ/ลักษณะ/ Concept ของผลงาน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

คุณค่าต่อประชาชน/ส่วนราชการ/ประเทศ (ผลกระทบทางบวกในวงกว้าง (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 

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

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

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

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

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

 

  

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ 



เป้าหมายต่อไปในอนาคต 

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

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

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

 

 

หมายเหตุ** 

- รายละเอียดผลงาน น าเสนอไม่เกิน 5 ผลงาน 
- หากเป็นผลงานที่เคยน าเสนอแล้ว ให้เพ่ิมเติมส่วนที่มีการพัฒนาต่อยอด 

 



 

แบบฟอร์มที่ 6 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร (ไม่เกิน 3 หน้ำ ) 
ส่วนที่ 1.2 แผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 (ไม่เกิน 4 หน้ำ) 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
 รวม 6 หมวด (ไม่เกิน 50 หน้ำ) 
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร (ไม่เกิน 5 หน้ำ) 

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 62 หน้า * 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 



 

ส่วนที่ 1.1 สรุปลักษณะส าคัญขององค์การ (ไม่เกิน 3 หน้ำ) 
 

  
ผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื: (ทีส่ าคญั) 

 (ผูส้ง่มอบ หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลทีส่ง่มอบทรัพยากร

ในการด าเนนิการของสว่นราชการ 

 พนัธมติร หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลทีม่คีวามร่วมมอืในการ

ด าเนนิงานของสว่นราชการอย่างเป็นทางการ เพือ่เป้าประสงคท์ี่

ชดัเจน   

ผูใ้หค้วามรว่มมอื หมายถงึ องคก์ารหรอืกลุม่บคุคลทีใ่หค้วาม

ร่วมมอืกับสว่นราชการ ในการสนับสนุนกาปฏบิตักิารหรอืกจิกรรม

บางอยา่ง หรอืเป็นครัง้คราว โดยมเีป้าหมายระยะสัน้ทีส่อดคลอ้ง

กนั มักไมเ่ป็นทางการ) 

 

ความตอ้งการ: 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี: 

 (กลุม่ทกุกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบหรอือาจจะไดรั้บผลกระทบจาก

การปฏบิตักิารและความส าเร็จของสว่นราชการ) 

 

ความตอ้งการ/ ความคาดหวงั: 

สมรรถนะหลกัขององคก์ร: 

 (เรือ่งทีส่ว่นราชการมคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญและสง่ผลตอ่ความ

ไดเ้ปรยีบในการด าเนนิการของสว่นราชการ) ความไดเ้ปรยีบเชงิยทุธศาสตร:์ (ดา้นพนัธกจิ ปฏบิตักิาร บคุลากร สงัคม) 

การเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการ

แขง่ขนั: 

พนัธกจิ: 

วสิยัทศัน:์ 

คา่นยิม: 

วฒันธรรมองคก์าร: 

การกระท า คา่นยิม ความเชือ่ เจตคต ิอดุมการณ์ของสมาชกิใน

องคก์าร รวมถงึพฤตกิรรมทีม่กีารปฏบิตักินัอยา่งสม า่เสมอ เป็นบรรทดั

ฐานของกลุม่ทีค่าดหวงัหรอืสนับสนุนใหส้มาชกิปฏบิัตติามและเป็นสิง่

ทีท่ าใหอ้งคก์ารหนึง่แตกตา่งจากองคก์ารอืน่ ๆ 

งบประมาณ: 

รายได:้ 

จ านวนบคุลากร: 

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั: 

ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิการ: 

ผลผลติ/บรกิารหลกั: 

คณุลกัษณะโดดเดน่ของผลผลติ/บรกิาร 

ผูร้บับรกิาร: 

ความตอ้งการ: 

แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ: 

ความทา้ทายเชงิยทุธศาสตร:์ (ดา้นพนัธกจิ ปฏบิตักิาร บคุลากร สงัคม) 

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั: 

 (ภาวะ หรอืสภาพแวดลอ้มของการแขง่ขนัใน

ขณะนัน้ รวมถงึแนวโนม้การแขง่ขนัในอนาคต ซึง่

จะชว่ยในการตัดสนิใจในการแขง่ขนัและวางกล

ยทุธท์ีเ่หมาะสมของผูบ้รหิารองคก์ร) 



 

 ความส าคญัเชงิเปรยีบเทยีบของพนัธกจิหรอืหนา้ทีต่่อ

ความส าเร็จของสว่นราชการ และการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศคอือะไร : 

ความส าคญัของสมรรถนะหลกัของสว่นราชการ

ทีม่ตีอ่การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ

และสิง่แวดลอ้มของประเทศคอือะไรท ัง้ทางตรง

และทางออ้ม : 

ในการท างาน บคุลากรมจี าเป็นตอ้งทีต่อ้งดแูลเกีย่วกบั

ความเสีย่งภยัอะไรบา้ง : 

ประเด็นการเปลีย่นแปลงดา้นบคุลากรทีส่ าคญั

คอือะไร พืน้ฐานของบคุลากรทีม่ผีลตอ่การ 

วางแผนการพฒันาและการสรา้งขดีความสามารถ

ในการเป็นองคก์ารสมรรถนะสงูมอีะไรบา้ง : 

เทคโนโลยกีารสือ่สารและการใหบ้รกิารทีส่ าคญั 

มอีะไรบา้ง : 

สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนัท ัง้ภายในและภายนอกประเทศของสว่นราชการ

เป็นเชน่ใด? ประเด็นการแขง่ขนัคอือะไร และมผีลตอ่การด าเนนิการของ 

สว่นราชการอยา่งไร : 

การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนัทีส่ าคญัคอือะไร สง่ผลตอ่

สถานการณ์แขง่ขนัของประเทศอยา่งไร : 

กฎหมายและกฎระเบยีบอะไรทีม่อียูแ่ละเอือ้ให้

สว่นราชการท างานอยา่งมคีวามคลอ่งตวัและ

ตอบสนองการเปลีย่นแปลงอยา่งมปีระสทิธภิาพ :  



 

ส่วนที่ 1.2 
แผนงานการปรับปรุงเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงอะไรบ้ำงหรือมีแผนกำรปรับปรุงอย่ำงไรบ้ำงที่เป็น
กำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 พร้อมสรุปสำระส ำคัญของแผนงำน/โครงกำรดังกล่ำว 

 

- แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

แผนงำน/โครงกำร 
(สำระส ำคัญ) 

  

   
   
   
   
   
   
   

 

- แผนพัฒนานวัตกรรม 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

- แผนพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือ 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   
   
   
   
   
   
   
   



 

ส่วนที่ 2  
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ให้ส่วนรำชกำรอธิบำยกำรด ำเนินงำนในประเด็นส ำคัญต่ำง ๆ ในแต่ละหมวด ที่แสดงถึงกำรเป็น
ระบบรำชกำร 4.0 (ตำมที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1) โดยอธิบำยเฉพำะสำระส ำคัญ และตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำน 
ที่ชัดเจน เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทั้งที่เป็น Early Results และผลลัพธ์ที่ส ำคัญในหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง 

 

หมวด 1 การน าองค์การ 

1.1 ระบบการน าองค์การที่สร้างความย่ังยืน 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... ......
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

 

1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 1 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
  



 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ..................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 

2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ 
.................................................................................................. ............................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .................................. 
........................................................................................................................................................................ 

 
2.4 การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 2 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 

 
  



 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................... 
 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .............. 
........................................................................................................................................................................ 

 
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 3 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 

  



 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การใช้ข้อมูลในการก าหนดตัววัดเพื่อติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ................................... 
 

4.3 การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 4 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

  



 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่
บุคลากร 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 5 
..................................................................................................................................................... ......................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 

  



 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท่ี์ต้องการ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
............................................................................................................................. ................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
..................................................................... ......................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

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

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

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

ผลลัพธ์ส าคัญในหมวด 7 ทีเ่ป็นผลจากการด าเนินงานของหมวด 6 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 

 

  



 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  

 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

7.1.1      

7.1.2      

7.1.3      

7.1.4      

7.1.5      
 

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบำยเพ่ิมเติม และสรุปควำมส ำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 หรือกำรบรรลุต่อยุทธศำสตร์ชำติ  

 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

7.2.1      

7.2.2      

7.2.3      

7.2.4      

7.2.5      
 

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบำยเพ่ิมเติม และสรุปควำมส ำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 หรือกำรบรรลุต่อยุทธศำสตร์ชำติ  

 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
7.3.1      
7.3.2      

7.3.3      
7.3.4      
7.3.5      
 

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบำยเพ่ิมเติม และสรุปควำมส ำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 หรือกำรบรรลุต่อยุทธศำสตร์ชำติ  



 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

7.4.1      

7.4.2      

7.4.3      

7.4.4      

7.4.5      
 

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบำยเพ่ิมเติม และสรุปควำมส ำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 หรือกำรบรรลุต่อยุทธศำสตร์ชำติ  

 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

7.5.1      

7.5.2      

7.5.3      

7.5.4      

7.5.5      
 

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบำยเพ่ิมเติม และสรุปควำมส ำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 หรือกำรบรรลุต่อยุทธศำสตร์ชำติ  

 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

7.6.1      

7.6.2      

7.6.3      

7.6.4      

7.6.5      
 

ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ควรอธิบำยเพ่ิมเติม และสรุปควำมส ำคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุกำรเป็นระบบ
รำชกำร 4.0 หรือกำรบรรลุต่อยุทธศำสตร์ชำติ  



 

 

 

 

 

 

เอกสารการสมัครขอรบัรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัตงิาน  

(Site Visit) 



 

แนวทางการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
หน่วยงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 
รางวัลรายหมวดที่ประเมิน 

 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 

การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) 
๑. วัตถุประสงค์  

เพื่อพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ ึ่งให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการองค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโดดเด่น และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกิดผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่า 
แก่ผู้รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. การเตรียมความพร้อมก่อนวันตรวจประเมิน 
๒.๑ ส่วนราชการสรุปผลการดําเนินการขององค์การ และนําเสนอความโดดเด่น แนวทางปฏิบัติ         

ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของหมวดที่ตรวจประเมิน และแสดงผลลัพธ์ที่สําคัญที่สะท้อนความสําเร็จของ 
การบริหารจัดการองค์การของหมวดที่ตรวจประเมินและหมวดอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายแนวทาง 
การพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ และความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ เตรียมเอกสารการนําเสนอผลงาน Powerpoint หรือ Presentation หรือวีดิทัศน์ความยาว  
ไม่เกิน ๓๐ นาที และนําส่งที่ pmqamail@gmail.com ก่อนการตรวจประเมินเป็นระยะเวลา ๑ วัน เพ่ือที่ 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะได้ส่งให้กับผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ ต่อไป 

๒.๓ เตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจประเมิน  
๒.๔ ชี้แจงเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินสอบถาม 

๓. การเตรียมความพร้อมในวันตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินในพ้ืนที่ ขอให้ดําเนินการตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
 ๑) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ 

๒) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันทาง โทรศัพท์
เคล่ือนที่ตามท่ีทางราชการกําหนด 

๓) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
ก่อนเข้าอาคารและห้องประชุม 

๔) จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง โดยจัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร 
๕) สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ร่วมกันในบริเวณสถานที่ตรวจประเมิน ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง

ตลอดเวลา โดยดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด  เชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



 

๔. ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
ขัน้ตอนการตรวจประเมินฯ จะใช้ระยะเวลาโดยรวม ครัง้ละ ๓ ชั่วโมง 

ขั้นตอน กำหนดการ ระยะเวลา 
๑ แนะนำคณะผู้ตรวจประเมิน และชี้แจงวัตถุประสงค์  ๑๕ นาที 
๒ ส่วนราชการนําเสนอผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐหรือวีดิทัศน์ภาพรวมผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๔.๐ (นําเสนอโดย PPT หรือ วีดิทัศน์) 

๔๕ นาที 

๓ คณะผู้ตรวจประเมินซักถามในประเด็นที่ยังต้องการความชัดเจน พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะ 

๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 

๔ ถ่ายทอดสด (Live) เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ หรือการนําเสนอ      
ผลงานท่ีโดดเด่น ณ สถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมตอบข้อซักถาม 

๓๐ นาที 

 

๕. แนวทางการนำเสนอผลงานของส่วนราชการ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ส่วนราชการนําเสนอใน ๓ ประเด็น ได้แก่ 
5.1 การดําเนินงานของหน่วยงานในหมวด ๖ โดยนําเสนอให้เห็นถึงกระบวนการหลัก และ/หรือ

กระบวนการสนับสนุน ได้มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมอะไรมาใช้ในการทํางาน และ มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลลัพธ์ในทางท่ีดีข้ึนอย่างไร สามารถวัดผลได้หรือไม่ อย่างไร 

หมายเหตุ:  ผลการปรับปรุงอาจยกโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชน หรือการปรับปรุงระบบใน
ทุกหมวด 

5.2 ผลงาน/ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ทั้ง ๓ มิติ 
      - ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
      - ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen- Centric Government) 
      - ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
5.3 แผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในอนาคต (๒ - ๓ ปีข้างหน้า) 

- แผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน 
- แผนการยกระดับความเป็น 4.0  
- ผลการปรับปรุงปรุงที่เกิดในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา (อาจนำเสนอผลลัพธ์ในหมวด 7 ที่โดดเด่น) 
- ประเด็นความท้าทายของหน่วยงาน (ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) 
- แผนงานในอนาคต 

๖. Link การตรวจประเมิน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจประเมิน) 
หน่วยงานสามารถเข้าสู่ระบบก่อนการประเมิน 30 นาที ได้ที ่
https://zoom.us/j/95717769624?pwd=aTNIcWwxa01WY0MyVWZaUWQ2Rnc3UT09 
Meeting ID: 957 1776 9624 
Passcode: 019298

https://zoom.us/j/95717769624?pwd=aTNIcWwxa01WY0MyVWZaUWQ2Rnc3UT09

