
เครื่องมือยกระดับหนว่ยงานภาครฐั
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• การเปลีย่นแปลง และการ แข่งขัน เป็น ตัวสร้างประเด็น
• ประเด็น ไมไ่ดรั้บการตอบสนอง จะเป็น ปัญหา
• ปัญหา ไมไ่ดรั้บการตอบสนอง จะพัฒนาเป็น วิกฤต

ประเด็น ปัญหา วิกฤต

การตอบสนองตอ่ประเด็น ปัญหา วิกฤต
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การเปลีย่นแปลงด้านต่างๆในลักษณะ Exponential



VUCA World
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การพฒันาระบบราชการยคุ4.0



ป
ฏ
ริ
ปู
ก
ฎ
ห
ม
า
ย

ปฏริปูระบบตวัชีว้ดั
ผลสมัฤทธิ์

ปรบัเปลีย่นสูร่ฐับาล
ทีค่ลอ่งตวั

ปฏริปูการบรหิาร
จดัการก าลงัคน
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การยกระดบั
คณุภาพ
การให้
บรกิาร

ประชาชน

▪ ประชาชนไดอ้ะไร
▪ ระดบัความพงึพอใจ
ของประชาชน

ผลสมัฤทธิ์ปฏสิมัพนัธก์บัประชาชนกลไกภายในระบบราชการ



ระบบราชการ 4.0
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คุณลักษณะ 10 ประการของระบบราชการ 4.0
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เกณฑ์การประเมินองคก์รชัน้เลิศ

ลักษณะส าคญัขององคก์าร
สภาพแวดล้อม, ความสมัพันธ ์และความทา้ทาย 

3. การให้ความส าคญั

กับผูร้บับริการ

และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

1.การน าองคก์าร

2. การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

6. การมุง่เนน้ระบบ

การปฏบิัตกิาร

5. การมุง่เนน้

บุคลากร
7.ผลลัพธ์

การด าเนินการ

4. การวดั การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้

1. OP 13 ค าถาม
2.  เกณฑ์ PMQA 7 หมวด 90 ค าถาม
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ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

พัฒนาคน/
ระบบงาน
เพ่ือสง่มอบ
คุณคา่

ระบบการน า
องคก์าร

บริบทขององคก์าร

สินคา้

คุณคา่

บรรลุ
วัตถุประสงคห์ลักของ

องคก์ร

สร้างสรรคเ์พื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการในอนาคต

ตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบัน
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PMQA Mechanism
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บริบทขององคก์าร

ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

Value Focus
Operation

ระบบการน า
องคก์าร

ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

พัฒนาคน/
ระบบงาน
เพ่ือส่งมอบ
คุณค่า

ระบบการ
น าองค์การ

สร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการในอนาคต

บรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก

ขององค์กรตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบัน

สินคา้

คุณคา่

15

PMQA Mechanism
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บริบทขององคก์าร

ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

Value Focus
Operation

ระบบการน า
องคก์าร

ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

Value 
Focus

Operation

ระบบการ
น าองค์การ

ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน

เรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

พัฒนาคน/
ระบบงานเพ่ือส่ง
มอบคุณค่า

ระบบการ
น าองค์การ
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ความเชื่อมโยง PMQA กับ ระบบราชการ 4.0
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เทียบเคียง PMQA กับ PMQA 4.0
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เทียบเคียง PMQA กับ PMQA 4.0
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ระดับการพัฒนา 3 ระดับ
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ขัน้ตอนการวิเคราะห์โดยใช้ PMQA 4.0 

1. วิเคราะห์ลักษณะส าคัญขององคก์าร (ของ PMQA 4.0)
2. วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน
3. ศึกษาแนวทางการประเมินหนว่ยงานตนเองตามแนวทาง PMQA 4.0
4. รวบรวมขอ้มูลและตัววัด (โดยเฉพาะผลกระทบ)
5. ประเมินตนเองเรียงล าดับ จาก พื้นฐาน -> กา้วหนา้ -> พัฒนาจนเกิดผล
6. สรุปผลและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
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1. ลักษณะองคก์าร: คุณลักษณะส าคัญขององคก์ารคืออะไร?
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2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณเ์ชิงยุทธศาสตร์ขององคก์ารเป็นเช่นใด?



สภาพแวดล้อมการแขง่ขันของการทอ่งเทีย่วไทย

ประเด็นการแขง่ขัน - Relative Score +
ความปลอดภัย

อาหารการกินอุดมสมบูรณ์
แหล่งธรรมชาติงดงาม

แหล่งช้อปป้ิงทันสมัย

คา่ใช้จ่ายราคาไมสู่งมาก

มีกิจกรรมให้ท าหลากหลาย

ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม
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นโยบายรัฐ (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม-วัฒนธรรม (Social-Cultural)

เทคโนโลยี (Technology) สิง่แวดลอ้ม (Environment) กฎหมาย (Legal)

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายใน และภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

การเปลีย่นแปลงภายใน
องคก์ร

การเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มระดับ

จุลภาคองคก์าร
สินทรัพย+์คน+สมรรถนะ

การเปลีย่นแปลงของ
สภาพแวดลอ้มระดับ

มหภาค
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Evaluate & Learning

Driving Force

Resistance Force

Strategic Management Model

Expected
Results

Target
Group

Products & 
Services

+
Values

Key
Process

Resources 
Supporting

Process

Strategy & Planning

29

Leadership
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หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนินการ
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หมวด 1 การน าองคก์าร
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ท าอยา่งไรถึงจะมัน่ใจวา่หนว่ยงานภายในทุกระดับเขา้ใจทิศทางขององคก์าร
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Level 0

Level 1

Level 2



สร้าง Attitude motivation
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Atmosphere
(บรรยากาศ)

Attitude
(ทัศนคต)ิ

Action
(ลงมือท า)

My Movie.wmv


หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี

34

4 หลักส าคัญ 10 หลักยอ่ย

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management)

1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness)

1.3 การตอบสนอง (Responsiveness)

2. คา่นิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) 2.1 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

2.2 เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)

2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law)

2.4 ความเสมอภาค (Equity)

3. ประชารัฐ (Participatory State) 3.1 การมีสว่นร่วม/การแสวงหาฉันทามติ
(Participation/Consensus Oriented)
3.2 การกระจายอ านาจ (Decentralization)

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
(Administrative Responsibility)

4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics)



การประเมินความเสีย่ง
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ประเด็นในการพิจารณา เพื่อประเมินความเสีย่งตาม ระบบการบริหารความเสีย่ง

ระดับความเขม้ขน้ของ
การควบคุม/การตรวจสอบ 

(Internal Control)

ความรุนแรงของผลกระทบ 
(Consequence )

ความเป็นไปไดข้องโอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood)

Balance



Risk-Control-Internal Auditing
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Risk Control
 ✓ Wastes
✓  Unacceptable

• วัตถุประสงค์ ทีไ่มมี่ การควบคุม ไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายได้
• การควบคุม โดยปราศจาก ความเสีย่ง คือความสูญเสียดา้นทรัพยากร
• ความเสีย่ง ทีป่ราศจาก การควบคุม เป็นเร่ืองทีย่อมรับไมไ่ด้
• การตรวจสอบภายใน ทีไ่มค่รอบคลุมทัง้ ความเสีย่ง และการควบคุม เป็นเร่ืองที่

เสียเวลา 
• รายงานสิง่ผิดปกติ Abnormality Report “Risk Based Auditing”



กลยุทธก์ารจัดการความเสีย่ง: 4T Strategy
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ยอมรับ
Take

หลีกเลีย่ง/ก าจัด
Terminate

ถ่ายเท
Transfer

สร้างระบบเฝ้าระวัง(Monitor) ถ้าเกิดปัญหาแก้
ไปตามสถานการณ์

เปลีย่นวิธีการ ใช้วิธีการอ่ืนเพื่อหลีกเลีย่งความเสีย่ง

ลดผลกระทบ
Treat

หลีกเลีย่งการด าเนินการแบบเต็มรูปแบบ
โดยด าเนินการเป็นโครงการน าร่อง (Pilot project)

เช่นการท าประกันความเสียหายของโครงการ หรือ
ด าเนินการให้ผูอ่ื้นรับผิดชอบแทน (การขายตอ่)



จุดมุง่หมายของการก าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ คา่นิยม

38Cr. อ.สัญญา เศรษฐพิทยากุล (บ.Trinitech)



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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ใช้ความสามารถทีม่ีให้สอดคล้องกับยุทธภูมิ
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ความไดเ้ปรียบในการแขง่ขันขึ้นอยูก่ับความสามารถในการสร้างความแตกตา่ง
จากคูแ่ขง่ โดยคุณลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเป็นสิง่ทีมี่คุณคา่ (Value) กับ
ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และสถานการณ์



กลยุทธใ์นการแขง่ขัน
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ผลการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ
(Superior Performance)

กลยุทธ ์คือ การคน้หาวิธีการในการสร้างคุณคา่ภายใตส้ภาวะ
การแขง่ขันและการหาวิธีส่งมอบคุณคา่ให้ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียขององคก์าร

กลยุทธ ์คือ สิง่ทีอ่ธิบายวิธีการทีอ่งคก์รจะตอบสนองตอ่การแขง่ขนัและ
สามารถมีผลการด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ



ความเขา้ใจเรื่องกลยุทธ์
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แกน่แทข้องกลยุทธ ์คือ 
การเลือกอะไรทีจ่ะไมท่ า

กลยุทธไ์มใ่ช่การท าให้เกิดแผนทีส่มบูรณ ์
✓ แตก่ลยุทธต์อ้งถูกปรับเปลีย่นให้เขา้

กับสถานการณจ์ริง 
✓ สมมติฐานทีใ่ช้สร้างกลยุทธต์อ้งถูก

ทดสอบและตรวจสอบอยา่ง
สม่าเสมอ

กลยุทธเ์กีย่วขอ้งกับ
✓ การเลือกท ากิจกรรมทีส่ร้าง

มูลคา่เพิม่ให้กับองคก์ร ซ่ึง
สง่ผลให้เกิดการด าเนินการที่
เป็นเลิศ

✓ การไมเ่ลือกท ากิจกรรมทีไ่ม่
สร้างมูลคา่เพิม่ให้กับองคก์ร

กลยุทธ ์คือ ความพยายามอยา่ง
เป็นระบบเพ่ือท าให้เกิดผล
การด าเนินการทีเ่ป็นเลิศ

กลยุทธไ์มใ่ช่การเลือกวิธีการทีดี่ทีสุ่ดใน
การแขง่ขัน แตก่ลยุทธเ์กีย่วขอ้งกับ
✓ การสร้างความแตกตา่ง
✓ วิธีการแขง่ขัน
✓ การสร้างมูลคา่เพิม่ทีโ่ดดเดน่ ดว้ย

การด าเนินการทีแ่ตกตา่งจากคูแ่ขง่   

กลยุทธม์ีองคป์ระกอบ
หลายสว่น : ก าหนด
เป้าหมาย วิธีการบรรลุ
เป้าหมาย จุดยืน

ไมม่ีเป้าหมายจ านวนมาก : 
เนน้ถึงเรื่องทีส่ าคัญจริงๆ



กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Strategic 
Analysis

Strategic 
Positioning

Strategic 
Formulation

Strategic 
Deployment

ส ารวจสินทรัพย/์สมรรถนะ
องคก์าร

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ระดับจุลภาค
- หน่วยงานก ากับ
- หน่วยงานทีป่ฏิบัติงาน

ร่วมกัน
- ผูรั้บบริการ/ผูมี้ส่วนได้ส่วน

เสีย
- สภาพแวดล้อมการแขง่ขัน

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ระดับมหภาค
- สังคม/วัฒนธรรม
- นโยบาย/การเมือง
- เศรษฐกิจ/สิง่แวดล้อม
- กฎหมาย/ระเบียบ
- เทคโนโลยี

เลือกต าแหนง่ทางยุทธศาสตร์

ก าหนดวิสัยทัศน/์พันธกิจ

ทบทวน/ก าหนดวัตถุประสงค์
ทางยุทธศาสตร์

ทบทวน/ก าหนดคา่นิยม

ดัดสินใจเรื่องระบบงาน และ
สมรรถนะหลักทีจ่ าเป็นใน
อนาคต

วิเคราะห์ความทา้ทาย และ
ความไดเ้ปรียบเชิงยุทธศาสตร์

จัดล าดับความส าคัญในการ
ตอบสนอง

ก าหนดกลยุทธก์ารพัฒนา
- กลยุทธ์
- มาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง
- ตัวชีวั้ดส าคัญ

ก าหนดแผนงาน-โครงการ

ก าหนดตัวชีวั้ดส าคัญของ
โครงการ

วิเคราะห์ความเสีย่ง/ผลกระทบ
เชิงลบ

ก าหนดวิธีควบคุมความเสีย่ง 
และแผนส ารอง

ถ่ายทอดหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ไปปฏิบัติ

ติดตามผล/คาดการณผ์ลใน
อนาคต/แลกเปลีย่นเรียนรู้
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผูร้ับบริการ และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

44



Stakeholder Analysis

การด าเนินการ
ตามพันธกิจ

หนว่ยงานก ากับ/ให้
นโยบาย

ผูร้ับบริการ ผูไ้ดร้ับผลกระทบ
จากการให้บริการ

หนว่ยงานร่วมปฏิบัติ

หนว่ยงานสนับสนุน
ทรัพยากร
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-

0

+

ความตอ้งการ (Needs)

ความคาดหวัง (Expectation)

เขา้ใจความต้องการ และความคาดหวัง
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แบง่ส่วนผูร้ับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และระบุกลุ่มเป้าหมาย
(Segmentation & Targeting)

47

- เกณฑภ์ูมิศาสตร์
- เกณฑป์ระชากรศาสตร์
- เกณฑจ์ิตวิทยา
- เกณฑพ์ฤติกรรม
- เกณฑปั์ญหา
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5 A’s according with Phillip Kotler’ s
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ

53

วิเคราะห์ผล

• ผลเทียบแผน
• อะไรก าลังเกิดข้ึน

Best Practice

คาดการณผ์ล

โอกาสปรับปรุง

• หนว่ยไหนดีทีสุ่ด
• วิธีไหนดีทีสุ่ด
• หาวิธีทีด่ีทีสุ่ดยังไง ?

• ผลจะเป็นยังไง
• จะบรรลุเป้าหรือไม่
• จะปรับปรุงยังไง ?

• โอกาสปรับปรุง/
นวัตกรรม

• จัดล าดับความส าคัญ
• น าไปปฏิบัติอยา่งไร ?

ความรู้



การเรียบเรียงความรู้

Capture
รวบรวมความรู้

▪ รวบรวมความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งจากแหลง่ต่างๆทัง้ภายใน/
ภายนอกองคก์าร

Analysis
วิเคราะห์ความรู้ทีร่วบรวมมา

▪ แยกแยะ แตกประเด็น จัดระเบียบ

Validation
ตรวจสอบความถูกตอ้ง

▪ ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล/ความรู้ทีร่วบรวมมา

Modelling
สร้างเป็นรูปแบบองคค์วามรู้

▪ สร้าง Pattern/Model
▪ จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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หมวด 5 การมุง่เนน้บุคลากร
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HR and Business Strategy

58

Business
Vision

Business 
Strategy

Business 
Goals

HR
Vision

HR
Strategy

HR
Goals



บทบาททีแ่สดงออกตอ่สังคม (Social Role)

ภาพลักษณภ์ายใน (Self-Image)

อุปนิสัย (Traits)

แรงผลักดนัเบื้องลกึ (Motives)

องคค์วามรู้ 
และ

ทักษะตา่งๆ

59

โมเดลภูเขาน้าแข็ง
ส่วนเหนอืน้า
เห็นได้งา่ย

วัดและประเมนิได้งา่ย
ไมไ่ด้ท าให้ผลงานของบุคคลต่างกนั
(Threshold Competencies)

ส่วนใต้นา้
เห็นไดย้าก

วัดและประเมนิไดย้าก
ท าให้ผลงานของบคุคลตา่งกนั
(Differentiating Competencies)

ขอ้มูลความรู้
ทีบุ่คคลมใีนสาขาตา่งๆ ความเชีย่วชาญ

ช านาญพเิศษในด้านต่างๆ

ความรู้สกึนกึคดิ
เกีย่วกบัเอกลักษณ์
และคณุคา่ของตน

จินตนาการ แนวโนม้       
วิธีคิด วิธีปฏิบตัิตน      
อันเป็นไปโดย

ธรรมชาติของบคุคล

ความเคยชนิ 
พฤติกรรมซา้ๆ ใน
รูปแบบใดรปูแบบ

หนึ่ง

บทบาททีบุ่คคล
แสดงออกต่อ

ผูอ้ื่น

แนวคิดเกีย่วกับสมรรถนะ

Attributes (A)

Knowledge (K)/Skills (S) 



การใช้สมรรถนะในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

60

การพัฒนาบุคลากร
-Competency Based HRD
-Competency Gap
-Career Planning and 
Development

การสรรหาและการเตรียมบุคลากร
เพื่อด ารงต าแหน่ง 
-การจัดท าแผนสืบทอดและสร้าง
ความต่อเน่ือง (Succession Plan)
-Right Talent, Right Place, Right Time

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management) 
Achievement = Performance + Competency

การบริหารค่าตอบแทน
Skill and Competency Based Pay

สมรรถนะ



Competency-Based Training
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

ความผกูพนัในงาน (Work Engagement) คือ การทีบุ่คคลหรือผูท้ างาน
ทุม่เทแรงกาย ก าลังสติปัญญา และจิตใจไปทีง่านของตนเอง

Schaufeli และ Bakker (2004):

ความกระฉับกระเฉง
(Vigor)

การอุทิศตนให้งาน
(Dedication)

ความจดจ่อในงาน
(Absorption)
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในทีท่ างาน (Job Resources)
▪ Social Support from Colleagues and 

Supervisors
▪ Performance Feedback
▪ Skill Variety
▪ Autonomy Start a Motivational 

Process 

ทรัพยากรสว่นบุคคล (Personal Resources) 
▪ High Optimism
▪ High Self-Efficacy
▪ Resilience
▪ Self-Esteem
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ความผูกพันในงาน (Work Engagement)

Bakker (2011):

ทรัพยากรในทีท่ างาน
(Job Resources) 

ทรัพยากรส่วนบุคคล
(Personal 

Resources) 

ความผูกพันในงาน
(Work Engagement) 

ผลของงาน
(Job Performance) +

+ +
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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏิบัติการ
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สร้างคุณคา่เพ่ือตอบสนอง

66

คุณคา่

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

ผลผลิต

ความต้องการ
+

ความคาดหวัง

คน

เครื่องมือ

วิธีการ

สารสนเทศ

กระบวนการสร้างคุณค่าปัจจัยสนับสนุน
ความสามารถในการสร้างคุณค่า



กิจกรรม

กิจกรรมเป็นแหล่งของการเกิดคุณคา่

กิจกรรมก็เป็นแหล่งของการเกิดตน้ทุน

บริหารกิจกรรมในกระบวนการ
เพ่ือสร้าง “คุณคา่” มากทีสุ่ด 
ในขณะที ่“ตน้ทุน” ต่าทีสุ่ด
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ต้นทุน

ตน้ทุนของการด าเนินการข้ึนอยูก่ับ กิจกรรม
การเปลีย่นแปลงของตน้ทุน 

เกิดจาก การเปลีย่นโครงสร้างกิจกรรม

68



แนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

แบง่กิจกรรมไดเ้ป็น 3 ประเภท
1. กิจกรรมทีส่ร้างคุณคา่ (กระชับเวลา)
2. กิจกรรมทีไ่มส่ร้างคุณคา่หรือเป็นความสูญเปลา่ (ขจัดตัดทิง้)   
3. กิจกรรมทีไ่มส่ร้างคุณคา่แตไ่มส่ามารถหลีกเลีย่งได ้(หาวิธีการใหมใ่ห้ไดจุ้ดมุง่หมายเดิม)

69

กิจกรรมทีไ่มไ่ดเ้พิม่
คุณคา่แตไ่มส่ามารถ
หลีกเลีย่งได้

กิจกรรมที่
สร้างคณุคา่

ความสญูเปล่า



ความสูญเปลา่(Wastes) 8 ประการ 
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เพิม่ประสิทธิภาพด้วยเทคนิค ECRS
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E

C

R

S

Eliminate: ตัด

Combine: รวม

Rearrange: เรียง

Simplify: งา่ย



การบริหารความพร้อมตอ่ภาวะวิกฤต

วัตถุประสงคข์องการบริหารความตอ่เน่ือง

A - ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ให้สามารถด าเนินการและสง่มอบผลิตภัณฑไ์ดร้ะดับทีย่อมรับได้

B – ลดระยะเวลาของการหยุดชะงัก โดยให้สามารถกอบกูโ้ดยเร็ว

* การบริหารความพร้อมตอ่สภาวะวกิฤต 72



INNOVATION FUNNEL
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การน า PMQA 4.0 ไปใช้
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self assessment 

เม.ย.
พ.ค.

ส.ค. 

ส านกังาน ก.พ.ร.ตรวจสอบ
ผลการประเมนิเบือ้งตน้

ตรวจรบัรองในพืน้ที่

กจิกรรมสง่เสรมิความรู ้
“เทคนคิการพฒันาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0”
ผา่น

≥ 400 คะแนน

ไมผ่า่น

self assessment 
รอบปีถดัไป

- รางวลั PMQA ระดบัดเีดน่

-ประกาศเกยีรตคิณุรบัรองสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0
ระดบั Advance/Significance

ผา่น
300-399 คะแนน

- Certified FL V.2

-ประกาศเกยีรตคิณุรบัรองสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0
ระดบั Basic

75

ม.ค. 

ม.ิย. 

ก.ย. 

ไดค้ะแนน 
≥ 350 คะแนน

ไดค้ะแนน 
< 350 คะแนน

การสง่เสรมิการพฒันาหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0

ประกาศผลการประเมนิก.ค. 

ม.ิย.
ก.ค. 
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1. ประเมนิตนเอง (self assessment) : เม่ือหนว่ยงานภาครัฐไดป้ระเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเองและ
มีผลการประเมินตัง้แต ่350 คะแนนข้ึนไป สามารถย่ืนความจ านงขอรับการตรวจรับรอง ณ พื้นทีป่ฏิบัติงานเพื่อตรวจ
รับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

2. ตรวจสอบผลการประเมนิเบื้องตน้ (screen) : ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของหนว่ยงานใน
เบ้ืองตน้เพื่อยืนยันผลคะแนน

กลไกส่งเสรมิการพฒันาหนว่ยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 

3. ตรวจรบัรอง ณ พื้นทีป่ฏบิตังิาน (site visit) : หนว่ยงานทีไ่ดร้ับการยืนยันผลคะแนนตัง้แต ่350 คะแนนข้ึนไป ส านักงาน 
ก.พ.ร. จะจัดให้มีผูต้รวจรับรองฯ ไปตรวจรับรอง ณ พื้นทีป่ฏิบัติงาน โดยมีเกณฑพ์ิจารณาคะแนนจากการตรวจรับรองฯ ใน
พื้นทีดั่งนี้
- 300-399 คะแนน จะได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบับที ่2 และประกาศเกียรติ

คุณรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับพ้ืนฐาน (basic)

- 400-499 คะแนน จะได้รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น และจะได้รับประกาศเกียรติคุณ
รับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับกา้วหนา้ (Advance)

- 500 คะแนน จะได้รับรางวัลรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น และจะได้รับประกาศเกยีรติคุณ
รับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับ พัฒนาจนเกิดผล (Significance)



การประเมนิตนเองโดยใช้โปรแกรม PMQA 4.0
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เขา้สูโ่ปรแกรม 2 วิธี
1. เขา้ระบบโดยตรงผา่นเวบ็ไซต์ 

https://pmqa40assessment.opdc.go.th

2. เขา้เว็บไซตส์ านกังาน ก.พ.ร. 

เลอืกเมนู PMQA 
(อยูบ่รเิวณดา้นลา่งสดุของเว็บไซต)์

เลอืกแถบเอกสารและสือ่ปี 2561

http://www.opdc.go.th



หนา้ Log in โปรแกรม

*** ระบบจะปิดรอบการประเมนิประจ าปี 2561 ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 ***
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หนา้หลักโปรแกรม
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กรอกขอ้มูลหนว่ยงาน

81กดปุ่ มบนัทกึผลขอ้มลู 



กรอกขอ้มูลลักษณะส าคัญองคก์าร (13 ขอ้)

82
กดปุ่ มบนัทกึผลขอ้มลูทกุครัง้!! ทีม่ีการบนัทกึหรอืแกไ้ขขอ้มลู 



รูปแบบโปรแกรมหมวด 1 - 6
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ตัวอยา่งการประเมินส าหรับหมวด 1 - 6

- ท าเครือ่งหมาย  √  หนา้หวัขอ้ทีม่กีารด าเนนิงานตามเกณฑ ์กรอกค าอธบิาย / หลกัฐานโดยสรปุ และแนบไฟล ์(ถา้ม)ี

- ถา้มกีารด าเนนิงานตามเกณฑค์รบทกุขอ้ ผลการประเมนิจะแสดงสถานะ         โดยอตัโนมตัจงึจะสามารถประเมนิระดบัถดัไปได ้

Tips : สามารถขยายชอ่งค าอธบิายเพิม่ไดโ้ดยกดคลกิคา้งทีม่มุขวาลา่งแลว้ลากความกวา้งไดต้ามตอ้งการ

: ปุ่ มบนัทกึผล                อยูบ่รเิวณดา้นลา่งสดุของทกุหมวด อยา่ลมื!! กดปุ่ มบนัทกึผลทกุคร ัง้ทีม่กีารบนัทกึ/

แกไ้ขขอ้มลูกอ่นประเมนิหมวดถดัไป



85

ตัวอยา่งการประเมินส าหรับหมวด 1 – 6 (ต่อ)

- หากมกีารด าเนนิงานไมค่รบทกุขอ้ ผลการประเมนิจะแสดงสถานะ         โดยอตัโนมตัแิละจะไมส่ามารถประเมนิระดบัถดัไปได ้

Tips : หากไมผ่า่นในระดบัน ัน้ๆ สามารถเวน้ชอ่งวา่งไวไ้ด ้แตห่ากมกีารด าเนนิการในบางสว่นแตย่งัไมค่รอบคลมุ  
ประเด็นในระดบัน ัน้ ใหร้ะบผุลการด าเนนิการดงักลา่ว (ส าหรบัเป็นขอ้มลูชว่ยเพือ่ประกอบการพจิารณา 
เพิม่เตมิใหแ้กผู่ต้รวจรบัรอง)

: อยา่ลมืกดปุ่ มบนัทกึผลทกุคร ัง้ทีม่กีารบนัทกึ/แกไ้ขขอ้มลูกอ่นประเมนิหมวดถดัไป



วิธีการประเมิน หมวด 7
• หมวด 7 ประกอบดว้ย 6 ขอ้ยอ่ย (7.1 - 7.6)

• ในแตล่ะขอ้ยอ่ย ประกอบดว้ยตัววัด 5 กลุ่ม

• ตัววัดกลุ่มทีส่ าคัญจะมีเคร่ืองหมาย * หมายถึงตัววัดบังคับทีต่อ้งกรอกตัวชีว้ัด
อยา่งนอ้ย 1 ตัวชีว้ัดแตไ่มเ่กิน 3 ตัวชีว้ัด ส่วนตัววัดกลุ่มทีไ่มมี่ * จะกรอกตัวชีว้ัด
หรือไมก่็ได ้แตต่อ้งไดจ้ านวนตัวชีว้ัดรวมกันทัง้สิน้ 5 ตัวชีว้ัดในแตล่ะขอ้ยอ่ย

• สรุป สิง่ทีต่อ้งกรอกในแตล่ะขอ้ยอ่ย
1. ขอ้มูลตัวชีว้ัด (จ านวน 5 ตัวชีว้ัด)     
2. ตัวเลขคา่เป้าหมาย      
3. ตัวเลขผลการด าเนินงาน
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รูปแบบโปรแกรมหมวด 7 (ขอ้ยอ่ยที ่7.1)
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วิธีการประเมินส าหรับหมวด 7

(1)
(2) (3)

ขอ้ส าคญั!!
- การเลอืกตวัชีว้ดั  : ตอ้งเป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญั สอดคลอ้งกบัพนัธกจิและเกีย่วขอ้งกบักระบวนการ
- การต ัง้คา่เป้าหมาย : ตอ้งต ัง้คา่เป้าหมายใหท้า้ทาย กลา่วคอื ตอ้งต ัง้คา่เป้าหมายใหสู้งกวา่ผล

การด าเนนิการปีกอ่น

- อยา่ลมืกดปุ่ มบนัทกึผลทกุคร ัง้

- กรอกขอ้มลู 1.ตวัชีว้ัด 2.คา่เป้าหมายปีลา่สดุและหน่วยของคา่เป้าหมาย (ถา้ม)ี  3. ผลการด าเนนิงาน (ปีกอ่น ปีลา่สดุ)

- โปรแกรมจะค านวน % ความส าเร็จและคะแนนใหโ้ดยอตัโนมตัิ

- กลุม่ตวัวัดบงัคบัทีม่ ี* ตอ้งกรอกตวัชีว้ัดอยา่งนอ้ย 1 ตวัชีว้ัดแตไ่มเ่กนิ 3 ตวัชีว้ัด โดยกดปุ่ ม       เพือ่เพิม่ตวัชีว้ดั

- กลุม่ตวัวัดทีไ่มม่ ี* จะกรอกหรอืไมก่็ได ้

- ในแตล่ะขอ้ยอ่ยจะตอ้งกรอกตวัชีว้ัดรวมทัง้ส ิน้ 5 ตวัชีว้ัด 

- กรณีทีต่วัชีว้ัดยิง่มคีา่นอ้ยยิง่แสดงถงึผลการด าเนนิงานทีด่ ีเชน่ หนีส้นิประชากร จ านวนผูป่้วย อตัราวา่งงาน ใหก้ดปุ่ ม      

เพือ่ใหโ้ปรแกรมค านวณคะแนนแบบผกผนั 
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ตัวอยา่งผลการประเมินทัง้ 7 หมวด ในรูปแบบกราฟแทง่และผังเสน้ใย

เมือ่กรอกขอ้มลูครบทัง้ 7 หมวด และกดปุ่ มบันทกึผล
เรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมจะแสดงผลการประเมนิใน
รปูแบบ infographic ของกราฟแทง่รายหมวด และ 
กราฟเสน้ใย และแสดงตารางคะแนนรวมทัง้ 7 หมวด 
(คะแนนเต็ม 500 คะแนน) พรอ้มผลการประเมนิ
สถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0
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ขัน้ตอนสุดทา้ยของโปรแกรม PMQA 4.0
• ตรวจสอบขอ้มูลทุกหมวดให้ครบถ้วน
• หากไมต่อ้งการแกไ้ขขอ้มูลใดๆแล้ว ให้กดปุ่มส่งแบบประเมิน (อยูใ่นหนา้หลัก) เป็นอันเสร็จ

สิน้การประเมินสถานะหนว่ยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7

บนัทกึขอ้มูลครบถว้น

บนัทกึขอ้มูลครบถว้น

บนัทกึขอ้มูลครบถว้น

บนัทกึขอ้มูลครบถว้น



www.facebook.com/BIZVALUES

: @slv4981v

: kittinat77@gmail.com
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