
รายละเอียดตัวชี้วัดทีถ่่ายทอดสู่กลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. ชื่อตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) 
(ชื่อตัวช้ีวัดค ารับรองฯ : ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด) 

2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้ าหนัก :  - 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
 4.1 ความส าเร็จของกลุ่มงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0  หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุ่มงาน ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ผ่านระบบ E-
Learning) ร่วมทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ลักษณะส าคัญองค์กร (Organization Profile: OP) ประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA4.0 ทุกหมวดถึงระดับ Significance เพ่ือน า Gap ที่
พบไปจัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปี 2565 - 2567) แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทุกหมวดและสอดคล้องกับ Gap ที่พบ (ครอบคลุมปัจจัยความส าเร็จ 3 
ด้าน ได้แก่ Collaboration, Innovation, Digitilization) ก าหนดตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ คัดเลือก
กระบวนการหลัก (Core Business) เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ภาพปัจจุบัน (As 
is) และอนาคต (To be) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6, 12 เดือน 

4.2 กลุ่มงาน หมายถึง ทุกกลุ่ม/ศูนย์/งานในสังกัด สคร.9 จ านวน 12 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มโรคติดต่อ (2) 
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (3) กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (4) กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัย
สุขภาพ (5) กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค (6) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย (7) กลุ่มยุทธศาสตร์ 
แผนงานและเครือข่าย (8) กลุ่มพัฒนาองค์กร (9) กลุ่มบริหารทั่วไป (10) ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (11) 
งานควบคุมโรคเขตเมือง (12) งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

5. สูตรการค านวณ : ขั้นตอนที่ 3.2 , 4 
           ร้อยละของกิจกรรมตามแผนฯ =      จ านวนกิจกรรมตามแผนฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ      X 100 

    ที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ       จ านวนกิจกรรมทั้งหมดตามแผนฯ ที่ต้องด าเนินการ 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นขั้นตอน แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานที่
ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่
ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) 

1 ✓     
2 ✓ ✓    
3 ✓ ✓ ✓   
4 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7.  เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 



8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 

ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
รอบ 6 เดือนแรก   

1 1.1 ทุกกลุ่มงานแจ้งรายชื่อคณะท างานบริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA4.0) ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันท่ี 1 พ.ย.
2564 (หนังสือแจ้งเวียน 18 ต.ค.2564) 

0.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารจดัการภาครัฐ 
สคร.9 (ท่ีมีรายชื่อบุคลากรในกลุ่มงาน) 
(เอกสารที่กลุม่พัฒนาองค์กร)  

 1.2 คณะท างานบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) ร่วม
ประชุม (เดือน ธ.ค.2564) เพื่อ 
1) ทบทวนสายโซ่แห่งคณุค่า (Value chain) 
2) ทบทวนลักษณะส าคัญองค์กร (OP)  
3) คัดเลือกกระบวนการหลัก เพื่อจดัท าสถาปัตยกรรม

องค์กร (Enterprise Architecture: EA) 
จ านวนกระบวนการหลัก

ทัง้หมด 
(กระบวนการ)  

จ านวนกระบวนการหลัก 
ที่ต้องด าเนินการท า EA 
อย่างน้อย (กระบวนการ) 

3 1 
4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 ข้ึนไป 4  

0.5 1. รายงานผลการประชุมฯ  
2. สายโซ่แห่งคุณค่า  
3. ลักษณะส าคญัองค์กร  
4. ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก 

(แบบฟอร์ม 1) 
(เอกสารที่กลุม่พัฒนาองค์กร) 

 1.3 คณะท างานบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) ทุกคน 
ผ่านการอบรม E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA4.0 ผ่านระบบ 
https://academy.ddc.moph.go.th/ และส่งใบ
ประกาศนียบตัรทีผ่่านการอบรม ให้กลุ่มพัฒนาองค์กร 
ภายในวันท่ี 20 ธ.ค.2564 

 

0.3 ใบประกาศนียบตัรทีผ่า่นการอบรม ของ
คณะท างานบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) 
ของกลุ่มงาน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทาง Line 
group “PMQA & IT สคร9” ภายในวันท่ี 20 
ธ.ค.2564 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  
2562 2563 2564 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนินการบรหิารจดัการองค์กร
ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ 5 5  

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานด าเนินการบรหิารจดัการภาครัฐและ
การปฏิรปูองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ   5 

ร้อยละเฉลีย่ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือการ
บริหารจดัการภาครัฐ PMQA4.0 (คะแนนเตม็ 500 คะแนน) 

ร้อยละ 85.60 
(428) 

89.88 
(449.44) 

88.80 
(444) 

ร้อยละเฉลีย่ผลลัพธ์การด าเนินงาน หมวด 7 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ร้อยละ 96.39 
(4.819) 

87.02 
(4.351) 

89.39 
(4.470) 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐ 
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ ตัวช้ีวัดใหม่ ปี 2565 



ขั้นตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
2 คณะท างานบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA4.0) ร่วมประชุม 

(เดือน ม.ค.2565) เพื่อ 
1) ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1-6 โดยใช้เครื่องมือ

การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA4.0  
2) จัดท าแผนยกระดบัการพัฒนาสูร่ะบบราชการ 4.0 ระยะ 3 

ปี (ปี 2565-2567) ถึงระดับ Significance 
3) จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบ

ราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทุกหมวด (เน้นปิด 
Gap หมวด 3, 6) ถึงระดับ Significance ทีส่อดคล้องกับ 
Gap และกระบวนการหลักท่ีจะพัฒนา (ในขั้นตอนท่ี 1.2) 

4) จัดท าตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ และตัวช้ีวัด
ปิด Gap ทุกหมวดตามแผนปฏิบัตกิารฯ 

1 1. ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง  
2. แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 

4.0 ระยะ 3 ปี (แบบฟอร์ม 2) 
3. แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพฒันา

สู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 (แบบฟอร์ม 3) 

4. ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนนิการ 
และตัวช้ีวัดปดิ Gap  

(เอกสารที่กลุม่พัฒนาองค์กร) 

3 3.1 กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลัก ที่คัดเลือกมา
จัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (EA) (ในขั้นตอนท่ี 1.2) ร่วม
ประชุม (เดือน ก.พ.2565) เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร
ภาพปัจจุบัน (As is) และอนาคต (To be) โดยใช้เครื่องมือ 
TOGAF Framework , BPMN (Business Process 
Model and Notation) และ Viewpoint 

0.5 สถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน และ
อนาคต (แบบฟอร์ม 4) 
(เอกสารที่กลุม่พัฒนาองค์กร)  

 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการเพื่อยกระดับ
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และ
หลักฐานการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ที่กลุ่มงาน
รับผิดชอบ ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ 15 ก.พ.2565 
- ร้อยละการด าเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน 
คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ : ค านวณคะแนนโดยวธิีเทียบบัญญตัิไตรยางศ์ 

0.5 
 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์ม 5) 

2. หลักฐานการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การฯ รอบ 6 เดือน 

ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทาง Line group 
“PMQA & IT สคร9” ภายในวันท่ี 15 ก.พ.
2565 

รอบ 6 เดือนหลัง   
4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับ

การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และ
หลักฐานการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน) ที่กลุ่มงาน
รับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุปัญหา/อปุสรรค, ปัจจัยความส าเร็จ 
และข้อเสนอต่อผู้บริหาร ส่งกลุ่มพฒันาองค์กร ภายในวันท่ี 
15 ส.ค.2565 

- ร้อยละการด าเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน 
คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ : ค านวณคะแนนโดยวธิีเทียบบัญญตัิไตรยางศ์ 

1 1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์ม 5) พร้อม
ทั้งระบุปัญหา/อุปสรรค, ปัจจยัความส าเร็จ 
และข้อเสนอต่อผู้บริหาร ได้ครบถว้น 

2. หลักฐานการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การฯ รอบ 12 เดือน 

ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทาง Line group 
“PMQA & IT สคร9” ภายในวันท่ี 15 ส.ค.
2565 

5 รายงานผลตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ และ
ตัวช้ีวัดปิด Gap ตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กลุ่มงานรับผดิชอบ 
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันท่ี 15 ส.ค.2565 

1 รายงานผลตัวช้ีวัดฯ (แบบฟอรม์ 6) 
ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทาง Line group 
“PMQA & IT สคร9” ภายในวันท่ี 15 ส.ค.
2565 



10. เป้าหมาย :  
รอบ 6 เดือนแรก ขั้นตอนที่ 1 - 3 (3 คะแนน)  
รอบ 6 เดือนหลัง ขั้นตอนที่ 4 - 5 (2 คะแนน)  

11. แหล่งข้อมูล : 
 เว็บไซต์สคร.9 หัวข้อ “ระบบราชการ 4.0 (PMQA&IT)” ที่ http://odpc9.ddc.moph.go.th/PMQA/index.html 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 12.1 กลุ่มงานส่งเอกสาร/รายงาน/หลักฐาน ให้กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 ตามแบบฟอร์ม ช่องทาง และภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 12.2 กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 รวบรวมข้อมูลที่กลุ่มงานด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการตัวชี้วัด เสนอ

คณะกรรมการตรวจประเมินผล MOU สคร.9 รอบ 6, 12 เดือน 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล : 
ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

14. แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบด้วย : 
14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก 
14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี 
14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ปี 2565 
14.4 แบบฟอร์มหมายเลข 4 สถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบันและอนาคต  
14.5 แบบฟอร์มหมายเลข 5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 รอบ 6, 12 เดือน 
14.6 แบบฟอร์มหมายเลข 6 รายงานผลตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ และตัวชี้วัดปิด Gap  

15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด : ระดับหน่วยงาน 
ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 

นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ  044212900 ต่อ 128 rattarinee@gmail.com 

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับหน่วยงาน 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  044212900 ต่อ 128 fonitdpc5@yahoo.com 
นายณัฐดนัย เสวขุนทด 044212900 ต่อ 128  
นางสาวภัทรียา บุญเอ้ียว  044212900 ต่อ 128 patt.booniaw@gmail.com 

 

 

 



Line group “PMQA & IT สคร9”  
 
 

 

ตัวอย่างการก าหนด PMS 

ตัวชี้วัดผลงาน 

คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 
1 

ระดับต่ าสุด 
ที่ยอมรับได้ 

2 
ระดับต่ ากว่า
มาตรฐาน 

3 
ระดับมาตรฐาน 

4 
ระดับยาก 
ปานกลาง 

5 
ระดับยากมาก 

ระดับความส าเร็จของ
กลุ่มงานท่ีด าเนินการ
บริหารจดัการภาครัฐเข้า
สู่ระบบราชการ 4.0 
(PMQA4.0) 
 

(Supporter ตัวช้ีวัดค า
รับรองฯ ที่ 4.1) 

รอบ 6 เดือนแรก 
ขั้นตอน 1.  
- ร่วมเป็นคณะท างาน 
PMQA 
- ผ่านการอบรม E-
Learning หลักสูตร 
PMQA4.0 ส่งใบ
ประกาศนียบัตรทีผ่่าน
การอบรม ใหก้ลุ่ม
พัฒนาองค์กร  
ภายใน 20 ธ.ค.2564 
- ร่วมประชุม
คณะท างาน PMQA 
(ธ.ค.2564) เพื่อ
ทบทวน Value chain, 
OP, คัดเลือก
กระบวนการเพื่อท า EA 

 

ขั้นตอน 1-2. ร่วม
ประชุมคณะท างาน 
PMQA (ม.ค.2565) 
เพื่อประเมินองค์กร, 
ท าแผนยกระดับฯ 
(1, 3 ปี) , ก าหนด
ตัวชี้วัด หมวด 7 
และปิด Gap 

 

ขั้นตอน 1-3. ร่วมประชุม
จัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร (ก.พ.2565) และ
รายงานผลตามแผนฯ ที่
กลุ่มรับผิดชอบ รอบ 6 
เดือน ได้ร้อยละ 100 
และหลักฐาน ส่งกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ภายใน 15 
ก.พ.2565 

 

ขั้นตอน 1-3. + 
และจัดท ารายงาน
ผลการน าไปใช้
ประโยชน์ เสนอ
หัวหน้ากลุ่มลงนาม 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

ขั้นตอน 1-3. + และจัดท า
รายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์ และบทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร (Executive 
summary) เสนอหัวหนา้
กลุ่มลงนาม ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

รอบ 6 เดือนหลัง 
ขั้นตอน 4.1 รายงาน
ผลตามแผนฯ ที่กลุ่ม
รับผิดชอบ รอบ 12 
เดือน ได้ร้อยละ 100 
และหลักฐาน ส่งกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ภายใน 
15 ส.ค.2565 
 

 
ขั้นตอน 4.2 ระบุ
ปัญหา/อุปสรรค , 
ปัจจัยความส าเร็จ 
และข้อเสนอต่อ
ผู้บริหาร ส่งกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ภายใน 
15 ส.ค.2565 

 
ขั้นตอน 4.-5. สรุปผล
ตัวชี้วัดหมวด 7 และ
ตัวชี้วัดปิด Gap ที่กลุ่ม
รับผิดชอบ ส่งกลุ่ม
พัฒนาองค์กร ภายใน 
15 ส.ค.2565 

 
ขั้นตอน 4.-5. + 
และจัดท ารายงาน
ผลการน าไปใช้
ประโยชน์ เสนอ
หัวหน้ากลุ่มลงนาม 
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
ขั้นตอน 4.-5. + และจัดท า
รายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์ และบทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร 
(Executive summary) 
เสนอหัวหน้ากลุ่มลงนาม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 



 

แบบฟอร์มหมายเลข 1 
 

ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565 
หน่วยงาน.......................................................  

 
1. ทบทวนแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระดับหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565) 
    เมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 ท่ีผ่านมา.........(ระบุชื่อหน่วยงาน)......... ได้วิเคราะห์การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS IS) ของหน่วยงาน จ านวนท้ังส้ิน..... 
กระบวนการ โดยได้คัดเลือกและพัฒนากระบวนการหลัก (Core Business) ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาพอนาคต (TO BE) แล้ว จ านวนท้ังส้ิน....... กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ
....... ของกระบวนการหลักท้ังหมด รายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 1 ทบทวนแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระดับหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565) 

ช่ือกระบวนการหลัก (Core business) 
ของหน่วยงาน 

สอดคล้องกับกระบวนการใดตามสายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) ของกรมควบคุมโรค 

ปีที่ด าเนินการ 
(ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ด าเนินการจัดท า EA แล้ว) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
Key Process Key Support 

2563 2564 2565 
AS IS TO BE AS IS TO BE AS IS TO BE 

1. ....................................................          
2. ....................................................          
3. ....................................................          
4. ....................................................          
5. ....................................................          
6. ....................................................          
7. ....................................................          
8. ....................................................          
9. ....................................................          
10. .................................................          

 
     



 

  
2. ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565 

   จากเกณฑ์การคัดเลือกการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 2565 ...............(ชื่อหน่วยงาน)............... จึงขอคัดเลือกการจัดท า สรุปได้ดังตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการคัดเลือกจ านวนกระบวนการหลัก ตามเกณฑ์ที่ก าหนด* 

จ านวนกระบวนการหลักทั้งหมด 
(กระบวนการ) 

จ านวนกระบวนการหลักที่คัดเลือก (กระบวนการ) ช่ือกระบวนการหลักที่คัดเลือก 
เพ่ือจัดท า EA ปี 2565 

3  4 – 6  7 – 9  10 ข้ึนไป 1 2 3 4 
        1. ............................................................................................................................... 

2 .......................................................................... ...................................................... 
3. ...................................................................................... ......................................... 
4. ............................................................................................................................... 

หมายเหตุ : การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 2565 หน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการต้ังแต่ทบทวนกระบวนการเดิม (AS IS) จนเกิดเป็นกระบวนการใหม่ (TO BE) โดยใช้ BMPN และ Viewpoint  
              ในการส าหรับสร้างแผนภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส าหรับปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  
 

*เกณฑ์ที่ก าหนด ตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ขั้นตอนที่ 1.4 
จ านวนกระบวนการหลักทั้งหมด (กระบวนการ) จ านวนกระบวนการหลัก 

ที่ต้องด าเนินการอย่างน้อย (กระบวนการ) 
3 1 

4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 ขึ้นไป 4 
 
 
 

 
 



 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 
 

แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2565 - 2567) 
หน่วยงาน…………………………………… 

 

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

ปีที่ด าเนินการ ปัจจัยความส าเร็จ โอกาสในการปรับปรุง 
2565 2566 2567 Collaboration Innovation Digitalization 

1.1. …………………………………………………………………… 
 

      หมวด….ข้อ...ระดับ… 

1.2 …………………………………………………………………… 
 

      หมวด….ข้อ...ระดับ… 

1.3 …………………………………………………………………… 
 

      หมวด….ข้อ...ระดับ… 

1.4…………………………………………………………………… 
 

       

1.5…………………………………………………………………… 
 

       

1.6…………………………………………………………………… 
 

       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ผ ู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 



 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 3 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน............................................... 

 
โอกาสในการปรับปรุง กิจกรรม/ข้ันตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

หมวด…….ข้อ…….ระดับ….. 1 ……………..(ชื่อกิจกรรม)……………                         

ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap  1.1) ……….…(ขั้นตอน)……………...                         

1.2) ……….…(ขั้นตอน)……………...             

หมวด…….ข้อ…….ระดับ….. 2. ……………..(ชื่อกิจกรรม)……………             
ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap  

2.1) ……….…(ขั้นตอน)……………...             

หมวด…….ข้อ…….ระดับ….. 3.……………..(ชื่อกิจกรรม)……………               

 3.1) ……….…(ขั้นตอน)……………...               
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ชื่อกิจกรรมที่ด ำเนินกำรควรระบุระยะเวลำจำกจุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดกิจกรรม  (  ) และแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้ระบุเฉพำะช่วงที่ด ำเนินกำร ( ) 

 

ผ ู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 



 

แบบฟอร์มหมายเลข 4 
 

แผนภาพสถาปัตยกรรมองค์กร AS IS และ To be ของกระบวนการที่คัดเลือก 
(โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ Viewpoint พร้อมข้อเสนอความต้องการ) 

หน่วยงาน…………………………………………………………… 

ชื่อกระบวนการ…………………………………………………………………………………………………………….. ปีที่จัดท า............ 

     1) TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และ ระดับ Information 
 

No Business Process 
Name 

Sub  
Processes 

Owner Main Service  
Description 

Main Business 
Users 

Data Supports Supported 
by Applications 

Current Issues 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 



 

      

2) TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ businessระดับ Information ระดับ Application และ ระดับ Technology 

No. Application Name 
Application Modules 

name 
Call Service Owner Database Operating System Server Domain 

 
 
 

        

      
 
 
 

  

   
 
 

 
     

 
 
 

        

 

    

หมายเหตุ 
     1. Call Service ระบุบุคลากรที่เป็น Helpdesk พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
     2. Owner ระบุงานงานที่ดูแลระบบ และชื่อบุคลากรที่ดูแลระบบ 
     3. Database ระบุ Version ที่ใช้งาน 
     4. Operating System ระบุ Version ที่ใช้งาน 
     5. Server ให้ระบุรุ่น และหมายเลข Serial เครื่อง 
 
 

 

 



 

ตัวอย่าง 

TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และ ระดับ Information 

 
NO 

Business Process Name 
Sub  

Processes 
Owner 

Main Service  
Description 

Main Business 
Users  

Data Supports 
Supported  

by Application(s) 
Current 
Issues 

1 กระบวนงาน 
รับ-ส่งหนังสือราชการ 

1. จัดท าหนังสือ 
2. รับหนังสือเข้า 
3. น าเสนอ 
4. ส่งหนังสือออก 
5. ช าระ/บันทึกค่าจัดส่ง 

งานธุรการ รับ/ส่ง/สืบค้น
หนังสือราชการ 

หน่ายงานภายใน/
ภายนอก 

1. เอกสาร 
2. อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระบบงานสาร
บรรณอิเล็คทรอนิกส์ 
2. ระบบการเงิน 

การช าระค่า
จัดส่งที่ใช้บริการ
ทางไปรษณีย์ 

 

TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ businessระดับ Information ระดับ Application และ ระดับ Technology 

No. 
Application  

Name 
Application  

Modules name 
Call Service Owner Database 

Operating 
System 

Server Domain 
ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 

1 ระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ 

- รับหนังสือเข้า 
- จัดการหนังสือ 
- ส่งหนังสือออก 

นาย A 
(02-590.....) 

งานธุรการ 
(นาย A) 

mySQL  
Version… 

Linux 
Version… 

IBM/X3650 
serial 
number12345 

www.sarabun.
go.th 

Laravel 

2 ระบบการเงิน - บันทึกค่าจัดส่ง นางสาว B 
(02-590.....) 

งานบัญชี 
(นาย D) 

MS SQL Server 
Version… 

MS 
Windows 
Server 
Version… 

HP/Proliant 
DL380 
serial 
number12345 

www.sarabun.
go.th 

Laravel 

 
 



 

 1. เครื่องมือ BPMN 
ตัวอย่าง As is 

 

 

ตัวอย่าง To be 

  

  



 

2. เครื่องมือ Viewpoint 
ตัวอย่าง As is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง To be 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. ค าอธิบายโดยย่อในการปรับปรุงกระบวนการ
............................................................................................................................. ........................................ ......................... 
................................................................. .................................................................................................... ......................... 

 



 

แบบฟอร์มหมายเลข 5 
สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน.......................................................... รอบ  6 เดือน  12 เดือน 

 
มิติ 

 
กิจกรรม 

จ านวนข้ันตอนตาม
แผนปฏิบัติการ 
รอบ……เดือน 

 จ านวนข้ันตอน 
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แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดความส าเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (7.1-7.6) 

มิติ RM (Results Management) เลือกใช้ตัวช้ีวัด (ตวัอย่าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด

ตามพันธกิจ 
1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตาม พันธกิจหรือภารกิจ

ของส่วนราชการ ตามทีร่ะบุไว้ (Function base, 
Area base) 

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 
(องค์ประกอบที่ 1 และองค์ปรกอบที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน) 

     

2. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตาม นโยบายและแผน
รัฐบาล (Agenda base) 

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 
(องค์ประกอบที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน) 

     

3. ตัวชี้วัดของการบรรลุผล การด าเนินการด้านกฎหมาย ร้อยละการด าเนินการด้านกฎหมาย      
4. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ์ - ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 

(ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) 
     

5. ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน  ๆตามนโยบายของ
ส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่
แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับ โดยองค์การ
ภายนอกประเทศในด้านต่างๆ เปน็ต้น 

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 
(ตัวชี้วัดจุดเน้น ฯลฯ) 

     

 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของ
หน่วยงาน 

- ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใชบ้ริการ ของ
หน่วยงาน 

     

2. ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพัน และการใหค้วาม
ร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการของ
หน่วยงาน 

      

3. ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการ
ด าเนนิการด้านโครงการประชารฐั เชน่ ยอดการจ าหน่าย
สินคา้ภายใต้โครงการประชารฐั 

      

4. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการ ปรับเปลี่ยน     ด้าน
การบริการ และนวัตกรรมการบริการทีเ่กิดประโยชน์ ต่อ
ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

- ร้อยละของนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ที่สามารถวัดผลได้      

5. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อ ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 

- ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 



 

มิติ RM (Results Management) เลือกใช้ตัวช้ีวัด (ตวัอย่าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่ เกิดจากบุคลากรของ

หน่วยงาน 
- จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนาเพิม่ขึน้ภายในส่วนราชการ  
- จ านวนโครงการ R2R ที่ส่งเพื่อการประกวด 

     

2. ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพฒันาบคุลากรของ
หน่วยงาน 

- ร้อยละของบุคลากรที่มผีลประเมินระดับดีเด่น 
- ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะเพิ่มขึ้น  
- รอ้ยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าผ่านเกณฑ์การประเมนิความรู้ ตามที่

ก าหนด 

     

3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหนา้ของบคุลากรและ
ความก้าวขึน้สู่ต าแหน่งตาม แผน 

- ร้อยละของต าแหน่งที่สามารถจัดท าเสน้ทางความก้าวหน้า 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเลื่อนขั้นให้ด ารงต าแหน่งตามแผนในเวลาที่ก าหนด 

     

4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ ส่วนราชการที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคเีครือข่ายภายนอก      ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จ านวนบคุลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเปน็กรรมการในหน่วยงานภายนอก   
 

   

5. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ ส่วนราชการไปเป็น
อาสาสมัครใน โครงการที่ตอบสนองนโยบาย หน่วยงาน 

      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ด้านการเป็นต้นแบบ 

 

 

 

 

 

1. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ เป็นต้นแบบของส่วน
ราชการที่ได้รบัรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ที่แสดง
ถึงความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

- รางวัลเลศิรฐัสาขาการบริการภาครัฐ  
- รางวัลเลศิรฐัสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

     

2. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ เป็นต้นแบบของ
หน่วยงานทีเ่ปน็ Best practice 

- คะแนนการประเมินความโปรง่ใสจากหน่วยงานภายนอก (ในระดับดีขึ้นไป) 
- ร้อยละของมาตรการที่สามารถด าเนนิการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

     

3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของ
หน่วยงาน 

- จ านวนรางวัลที่หน่วยงานได้รับจากภายนอก      

4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขนั โดยได้รบัการ
จัดอันดับในระดับนานาชาติ 

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

5. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วน
ราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจาก
ภายนอก 

- จ านวนรางวัลผู้บริหารหน่วยงานดีเด่น      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 



 

มิติ RM (Results Management) เลือกใช้ตัวช้ีวัด (ตวัอย่าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด

ดา้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลพัธ์ การบรรลุผลของตัววัดร่วม ใน
การมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน 
(Area base) 

- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน      

2. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านเศรษฐกิจ 

      

3. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านสังคม 

      

4. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านสาธารณสุข 

- อัตราตายของผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อประชากร 100,000 คน)  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

     

5. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลสมัฤทธ์ิของการจัดการขยะมูลฝอย      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................... - - - - - 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ 

1. ตัวชี้วัดของการลดต้นทุน ทั้งในระดับกระบวนการอัน
เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชเ้พื่อลดต้นทนุในการท างาน 

      

2. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ - ร้อยละของกระบวนการท างานที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและ
การลดขั้นตอน  

- ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง 

     

3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุง กระบวนการ และการ
บริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรบัปรุง 
- จ านวนแอปพลเิคชนัทีพ่ัฒนาขึน้ในส่วนราชการ 

     

4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทา
ผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 

      

5. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ และกฎหมาย 

      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................... - - - - - 

หมายเหตุ : 1. การเลือกตัวชี้วัดที่น ามาตอบในตาราง เป็นเพียงตัวอย่างในการคัดเลือก 
    2. หน่วยงานก าหนดอย่างน้อยมิติละ 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ 
    3. ค่าเป้าหมายมาจากผลการด าเนินงานปี 2564 



ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)
(ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑท์ี่กรมควบคุมโรคก าหนด)

ค าอธิบายตัวชี้วัด : 
• ความส าเร็จของกลุ่มงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 หมายถึง การ

ด าเนินงานของกลุ่มงาน ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(E-Learning) ร่วมทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า ลักษณะส าคัญองค์กร ประเมินองค์กร โดยใช้เครื่องมือ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA4.0 ทุกหมวดถึงระดับ Significance เพื่อน า Gap ที่พบไปจัดท าแผน
ยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (1, 3 ปี) ก าหนดตัวชี้วัดหมวด 7 คัดเลือกกระบวนการหลัก
เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) และรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6, 12 เดือน 

• กลุ่มงาน หมายถึง ทุกกลุ่ม/ศูนย์/งานในสังกัด สคร.9 จ านวน 12 กลุ่มงาน
• หน่วยวัด : ระดับ (5 ขั้นตอน)
• เป้าหมาย : รอบ 6 เดือนแรก ขั้นตอนที่ 1-3 (3 คะแนน) / รอบ 6 เดือนหลัง ขั้นตอนที่ 4-5 (2 คะแนน) (ขั้นตอนละ 1 คะแนน)
• เอกสารการด าเนินงาน : 

- เว็บไซต์สคร.9 หัวข้อ “ระบบราชการ 4.0 (PMQA & IT)” http://odpc9.ddc.moph.go.th/PMQA/index.html
- Line group: PMQA & IT สคร9



ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานทีด่ าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) รอบ 6 เดือนแรก
ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา เอกสาร/หลักฐาน

1. 1.1 ทุกกลุ่มงานแจ้งรายชื่อคณะท างานบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA4.0) สคร.9 ภายใน 1 พ.ย.2564 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ

1.2 คณะท างาน PMQA ทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมเพื่อ
1) ทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain)
2) ทบทวนลักษณะส าคัญองค์กร (Organization Profile: OP)
3) คัดเลือกกระบวนการหลัก เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)

ธ.ค.2564 1. สายโซ่แห่งคุณค่า
2. ลักษณะส าคัญองค์กร 
3. ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก 

(แบบฟอร์ม 1)

1.3 คณะท างาน PMQA ทุกคน ผ่านการอบรม E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA4.0 และส่งใบประกาศฯ ให้กลุ่มพัฒนาองค์กร

ภายใน 20 ธ.ค.2564 ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของ
คณะกรรมการ PMQA ของกลุ่มงาน

2. คณะท างาน PMQA ทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมเพื่อ
1) ประเมินองค์กรด้วยตนเอง หมวด 1-6 โดยใช้เครื่องมือ PMQA4.0
2) จัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (2565-2567)
3) จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือยกระดับฯ ปี 2565 ทุกหมวด ถึงระดับ Significance

(เน้นปิด Gap หมวด 3,6) และสอดคลอ้งกับกระบวนการหลักที่เลือก (ขั้นตอน 1.2)
4) จัดท าตัวชี้วัดหมวด 7 และตัวชี้วัดปิด Gap ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการฯ

ม.ค.2565 1. ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง 
2. แผนยกระดับฯ 3 ปี (แบบฟอร์ม 2)
3. แผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 (แบบฟอร์ม 3)
4. ตัวชี้วัดหมวด 7 และตัวชี้วัดปิด Gap 

3. 3.1 กลุ่มงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่คัดเลือกมาท า EA (ขั้นตอนที่ 1.2) ร่วมประชุมจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (As is) และอนาคต (To be)

ก.พ.2565 สถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบันและ
อนาคต (แบบฟอร์ม 4)

3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 (ได้ร้อยละ 100) และหลักฐาน
การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ที่กลุ่มงานรับผิดชอบ ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร

ภายใน 15 ก.พ. 2565 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 
เดือน (แบบฟอร์ม 5) และหลักฐาน



ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา เอกสาร/หลักฐาน

4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 (ได้ร้อยละ 100) และหลักฐาน
การด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ทีก่ลุ่มงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุปัญหา/อุปสรรค , 
ปัจจัยความส าเร็จ และข้อเสนอต่อผู้บริหาร ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร

ภายใน 15 ส.ค.2565 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 
12 เดือน (แบบฟอร์ม 5) และหลักฐาน

5. สรุปผลตัวชี้วัดหมวด 7 และตัวชี้วัดปิด Gap ทีก่ลุ่มงานรับผิดชอบ ภายใน 15 ส.ค.2565 รายงานผลตัวช้ีวัด (แบบฟอร์ม 6)

ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานทีด่ าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) รอบ 6 เดือนหลัง

หมายเหตุ: 1. ร้อยละการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กลุ่มงานรับผิดชอบ รอบ 6 เดือน

2. ร้อยละการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ที่กลุ่มงานรับผิดชอบ รอบ 12 เดือน

3. หลักฐานการด าเนินงาน ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร ทาง Line group “PMQA & IT สคร9” ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100



1.1 กลุม่งาน แจง้
รายชือ่คณะท างาน

PMQA

ภายใน 1 พ.ย.64

1.2 รว่มประชมุคณะท างาน PMQA 

เพือ่ทบทวน Value chain, OP, 

คดัเลอืกกระบวนการเพือ่ท า EA

1.3 คณะท างาน PMQA สง่ใบประกาศฯ
ผา่นการอบรม (E-Learning) 

ภายใน 20 ธ.ค.64

4. กลุม่ทีร่บัผดิชอบ รายงานผล
ตามแผนยกระดบัฯ และสง่
หลกัฐาน (12 เดอืน)

5. กลุม่ทีร่บัผดิชอบ รายงานผล
ตวัชีว้ดัหมวด 7 และปิด Gap

ภายใน 15 ส.ค.65

2. รว่มประชมุคณะท างาน
PMQA เพือ่ประเมนิองคก์ร, 
ท าแผนยกระดบัฯ (1, 3 ปี) , 

ก าหนดตวัชีว้ดั หมวด 7

และปิด Gap

ม.ค.65

3.1 คณะท างาน PMQA/

กลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง ท า EA

ก.พ.65

3.2 กลุม่ทีร่บัผดิชอบ
รายงานผลตามแผนยกระดบัฯ
และสง่หลกัฐาน (6 เดอืน)

ภายใน 15 ก.พ.65

ภายใน 30 ธ.ค.2564

1.1 สง่ใบประกาศผา่นการอบรม
1.2 ทบทวน Value chain, OP, 

เลอืกกระบวนการ EA

Owner :

(กลุ่มพัฒนาองค์กร)

ภายใน 31 ม.ค.2565

1.3 ประเมนิองคก์ร หมวด 1-6

2.1 ท าแผนยกระดบัฯ 3 ปี
2.2 ท าแผนปฏบิตักิารฯ 1 ปี

ภายใน 25 ม.ีค.2565

3. จดัท า EA (As is, 

To be)

4.1 รายงานผล 6 เดอืน

ภายใน 25 ก.ย.2565

4.2 รายงานผล 12 เดอืน
5. สรปุผลการด าเนินงาน

Timeline: PMQA4.0 (Supporter)
ขอ้มลู ณ วนัที่ 29 ตลุาคม 2564



สายโซ่แห่งคุณคา่ (Value Chain) สคร.9 ปี 2564
วิสัยทัศน์ สคร9 : ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

ณ 4 กมุภาพันธ ์2564

ขัน้ตอนที ่1.2



ปี 2565



วิธีการเข้าอบรม
1. เขา้เว็บไซตส์คร.9 หวัขอ้ E-Learning เลือก หลกัสตูร “การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั PMQA 4.0” หรอืลิงคต์รงท่ี https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/
2. คลิกท่ีชื่อหลกัสตูร “การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั PMQA 4.0”
3. Login เขา้ระบบ DDC Academy (ใชช่ื้อและรหสัผ่านเดิม ท่ีเคยเขา้เรยีนหลกัสตูร ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี) หากไม่เคยเขา้ใชง้าน ใหส้มคัรสมาชิกใหม่
4. คลิกท่ี 

ตัวชีวั้ดค ารับรองฯ ที ่4.1 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานทีด่ าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑท์ีก่รมควบคุมโรคก าหนด
ชือ่ตัวชีวั้ด (Supporter) : ระดับความส าเร็จของกลุ่มงานทีด่ าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0)

ข้ันตอนที ่1.3 คณะท างานบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA4.0) สคร.9 ทกุคน ผา่นการอบรม E-Learning หลกัสตูร “การพฒันาคณุภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั PMQA 4.0” ผา่นระบบ DDC Academy (https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/) และสง่ใบ
ประกาศนียบตัรท่ีผา่นการอบรม ใหก้ลุม่พฒันาองคก์ร ทาง Line group “PMQA & IT สคร9” ภายในวันที ่20 ธ.ค.2564

การอบรม E-Learning หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0”

หมายเหต:ุ Add Line group “PMQA & IT สคร9” 

5. หลกัสตูร PMQA4.0 จะมี 5 ตอน โดยทัง้ 5 ตอน ท่านตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรยีน, เขา้เรยีน 
และท าแบบทดสอบหลงัเรยีน (ตอ้งไดอ้ย่างนอ้ย 4 คะแนน จาก 5 คะแนน (80%))

6. เม่ือเขา้เรยีนและท าแบบทดสอบครบแลว้ ใหท้  าแบบประเมินความพงึพอใจ เม่ือครบแลว้จะมี
เครื่องหมาย  หลงัทกุหวัขอ้

7. คลิกท่ี ใบประกาศนียบตัรฯ  คลิกท่ี     จะ Download เป็น .Pdf file
8. Rename ช่ือไฟลป์ระกาศนียบตัรฯ เป็นช่ือของท่าน แลว้ส่งกลุ่มพฒันาองคก์ร ทาง Line group 

“PMQA & IT สคร9” ภายในวันที ่20 ธันวาคม 2564

View certificate



ขั้นตอนที่ 3.1 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร As is และ To be ของกระบวนการที่คัดเลือก โดยใช้เครื่องมือ TOGAF Framework , BPMN 
(Business Process Model and Notation) และ Viewpoint (ภายใน ก.พ.2565)


