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การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
สูร่ะบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

อารยีพ์นัธ ์เจรญิสขุ
ทีป่รกึษาการพฒันาระบบราชการ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
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หวัขอ้การบรรยาย

การพฒันากรอบการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

เกณฑก์ารประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
โดยใชเ้กณฑ ์PMQA

ระบบราชการ 4.0
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ไทยแลนด ์4.0 คอืท านอ้ย ไดม้าก ดว้ยนวตักรรม

เปลีย่นไปสู่

ความไดเ้ปรยีบเชงิแขง่ขนั

(นวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค)์

เปลีย่นความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ 

(ความหลากหลายทางชวีภาพและวฒันาธรรม)

เกษตรแบบดัง้เดมิ

เกษตรสมยัใหม่

SMEs แบบเดมิ

Smart SMEs และ 
Startups

บรกิารมลูคา่ต า่

บรกิารมลูคา่สงู

แรงงานทักษะต า่

แรงงานมคีวามรู ้

Factor-driven economy Efficiency-driven economy Innovation-driven economy



Revolution of Thai Government

1.0 2.0 3.0 4.0

รชักาลที ่5 วางรากฐาน
ประเทศและจัดโครงสรา้งการ
บรหิารราชการแผน่ดนิตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ 
มกีารเปลีย่นแปลง
ระบบกรมกองใหม ่และตัง้
กระทรวง กรม ใหเ้หมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดลอ้ม

รชักาลที ่7 วางระบบ
ขา้ราชการพลเรอืนสมัยใหม ่
เนน้ระบบคณุธรรม (merit 
system)

ชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่1
เป็นตน้มา จนถงึยคุรัฐบาล
พลเอกชาตชิาย ระบบราชการ
มคีวามเขม้แข็งและเป็นผูน้ า
การพัฒนาประเทศ การบรหิาร
ราชการเป็นไปตามแนวทาง
คลาสสคิของ Max weber 
วา่ดว้ยความชอบธรรมทาง
การเมอืงทีม่าจากเหตผุลและ
กฎหมาย (Legal-Rational 
Legitimacy)

- Hierarchy
- Rule - based
- Government - oriented
- Top - down approach
- Professionalism 
etc.

ปี 2540 ชว่งแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ฉบับที ่8 เป็นตน้มา 
วกิฤตตม้ย ากุง้ กระแส 
Democratization และ NPM 
ท าใหเ้กดิแนวคดิในเรือ่ง
Good Governance
โดยการปฏริปูระบบราชการ
ปี 2545 มุง่เนน้ 

- Results - based
- Citizen - centered
- Value for money
- Work better and cost less
- Public participation
etc.

มุง่สูป่ระเทศไทย 4.0
มกีารก าหนดยทุธศาสตรช์าต ิ
20 ปี ภาครัฐตอ้งปรับตัวใหเ้ขา้กับ
การด าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
และสงัคมในยคุดจิทัิล
โดยยดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึ
ความตอ้งการในระดับปัจเจก 
(Citizen -Centric and Service -
Oriented Government) ซึง่มี
ความจ าเป็นตอ้งพัฒนาการ
ปฏบิัตงิานใหเ้ป็นไปในลักษณะ
ภาครัฐอัจฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government)
รวมถงึ เปิดกวา้งและเชือ่มโยง
ถงึกัน (Open and Connected 
Government) ทัง้ระหวา่งภาครัฐ
ดว้ยกันเองและภาคสว่นอืน่ ๆ 
เพือ่ใหภ้าครัฐเป็นทีพ่ ึง่ของ
ประชาชนและเป็นทีเ่ชือ่ถอื
ไวว้างใจได ้
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การปฏริปูระบบราชการเพือ่รองรบั Thailand 4.0 (Government 4.0)

ภาครฐัหรอืระบบราชการจะตอ้งท างาน
โดย “ยดึหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน” 

(Better Governance, Happier Citizens)

Government 
4.0

การจดัระเบยีบโครงสรา้งใหม ่
เพือ่สรา้งสมดลุและจัดการความสมัพันธร์ะหวา่งกลไกภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสว่นอืน่ ๆ 
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ออกแบบโครงสรา้งภายในภาครัฐเองใหก้ระชบั
และไมเ่กดิความซ ้าซอ้น

การวางระบบและวธิกีารท างานใหม ่
โดยยดึคณุลักษณะทีพ่งึประสงคใ์นการบรหิารงาน
ภาครัฐหรอืหลักบรกิารราชการแผน่ดนิทีด่ี

การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการท างานใหม่
โดยการสรา้งจติส านกึและความรับผดิชอบ
ในการปฏบิัตหินา้ที่ มุง่เนน้ความซือ่สตัยส์จุรติ 
และประโยชนส์ว่นรวม

• ภาครัฐทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั (Open 
and Connected Government) 

• ภาครัฐทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลางการ
บรกิารและเขา้ถงึความตอ้งการในระดบั
ปัจเจก (Citizen - Centric and Service -
Oriented Government)

• ภาครัฐอจัฉรยิะ (Smart and High 
Performance Government)
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ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ ึง่
ของประชาชนและ
เชือ่ถอืไวว้างใจได ้

Credible & Trusted 
Government

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้ง
และเชือ่มโยงกนั

Open and 
Connected 

Government

ภาครฐัอจัฉรยิะ

Smart and High 
Performance 
Government

ภาครฐัทีย่ดึ
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึความ
ตอ้งการในระดบัปจัเจก

Citizen-Centric 
and Service-

Oriented 
Government

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี
และประชารัฐ

Good governance & 
State of the people

สจุรติธรรมและ
จรยิธรรมภาครัฐ

Public Integrity & 
Ethics

นวตักรรมทีมุ่ง่สูค่วามเป็นดจิทัิล

Innovation (value-driven) & 
Digitization

การวางระบบและวธิกีารท างานใหม ่โดยยดึคุณลักษณะทีพ่งึประสงคใ์นการบรหิารงานภาครัฐหรอื

หลกับรกิารราชการแผน่ดนิทีด่ ีใหส้ามารถเป็นทีไ่วว้างใจ และเป็นทีพ่ ึง่ของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ
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Ways of Working

• การใหบ้รกิารตามความตอ้งการเฉพาะบคุคล (Personalized service delivery)
• การบรกิารประชาชนตลอด 24/7 (On-call services)
• การเชือ่มโยงทกุสว่นราชการในการใหบ้รกิารประชาชน (Integrated service)
• การใหบ้รกิารเชงิรกุ (Pro-active services)
• ประชาชนรับบรกิารไดห้ลากหลายชอ่งทาง/ บรกิาร ณ ชอ่งทางเดยีว (Multi/

Cross channel)

• การเปิดเผยขอ้มลูในรปูแบบคา่ตัง้ตน้ (Open by default) ในรปูแบบทีส่ามารถ
น าไปใชไ้ดทั้นทโีดยไมต่อ้งรอใหป้ระชาชนรอ้งขอ (Active disclosure/ 
Usability)

• การแลกเปลีย่น/แบง่ปันขอ้มลู (Data sharing across public agencies)
• การมสีว่นรว่มของประชาชน (Public consultant and engagement)

• การตอบสนองทันท/ีทันเวลา มกีารคาดการณ์/วางแผนลว่งหนา้ 
(Operational excellence)

• การน านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิ (Actionable policy solutions) 
• การใชข้อ้มลูเชงิลกึในการก าหนดนโยบาย (Data driven policy and 

decision making)
• ความรว่มมอืเชงิยทุธศาสตร ์(Strategic collaboration)
• การท างานผา่นระบบดจิทิัลอยา่งสมบรูณ์แบบตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ 
(End to end digitization of workflow process)

• การท างาน ณ สถานทีใ่ดก็ไดใ้นทั่วทกุมมุโลก (Virtualization)
• การใชป้ระโยชนห์น่วยงานสนับสนุนรว่มกนั (Shared service)
• การใชค้วามเชีย่วชาญ/ช านาญในหลากหลายสาขาวชิา และขา้มสาขาวชิา 
(Trans-disciplinary/ generalist)
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• การใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficient Economy
Philosophy) เป็นแนวทางด าเนนิงานอยา่งยั่งยนื

• การใชห้ลัก เขา้ใจ เขา้ถงึ พัฒนา ในการตัดสนิใจเชงิ
นโยบายและปฏบิตังิาน

• การท าตามล าดับขัน้ มกีารทดลองท า โดยเริม่แกปั้ญหา
ทีจ่ดุเล็ก

• การใชห้ลักระเบดิจากขา้งในเพือ่สรา้งความพรอ้มใหแ้ก่
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• การใชน้วัตกรรมน าการท างาน (Innovation)

• การแบง่ปันความรู ้(Knowledge Sharing) เพือ่เรยีนรู ้
การด าเนนิงานรว่มกนัระหวา่งหน่วยงาน

• เพิม่ผลติภาพการด าเนนิงานตามหลักการท านอ้ยไดม้าก 
(Doing more with less)

• การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการด าเนนิงานใหบ้คุลากร
ท างานอยา่งมคีวามสขุ (Happy workplace)

• การบรูณาการการท างานโดย Project Management 
Office (PMO)

What to achieve How to achieve
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ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง
การบรกิารและเขา้ถงึ

ความตอ้งการในระดบัปจัเจก 

Citizen - Centric and 
Service - Oriented Government

ภาครฐัอจัฉรยิะ 

Smart and High 
Performance Government

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้งและ
เชือ่มโยงกนั

Open and Connected 
Government

ภาครฐัตอ้งเป็นทีพ่ ึง่ของประชาชนและเชือ่ถอืไวว้างใจได ้ 
Credible & Trusted Government
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- Digitalization 
- Innovation
- Workforce capability 
- Problem solving 
- Agility  

- Responsiveness
- Demand driven
- Public accessibility
- Result oriented
- Service improvement
- Service personalization
- Happy citizen 

- Strategic thinking
- Public data accessibility
- Public shared service
- Cost competitiveness 
- End to end process driven
- Public accountability & transparency

ระบบราชการ 4.0

ภาครฐัทีเ่ปิดกวา้งและเชือ่มโยงกนั 

ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง

ภาครฐัทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั

ปจัจยัความส าเร็จ 3 ประการ: 
Collaboration - การสานพลงัระหวา่งภาครฐัและภาคอืน่ ๆ ในสงัคม
Innovation - การสรา้งนวตักรรม
Digitalization - การปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั

ระบบราชการ 4.0
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9

กรอบแนวคดิในการประเมนิสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยใชเ้กณฑ ์PMQA
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หมวด 1
- Leadership role model
- Public Accountability
- Integrity &Transparency

หมวด 2
- Strategic Thinking & objectives
- Strategic Alignment
- Collaboration network
- Strategic Line of Sight

หมวด 4

- Data Sharing
- Public data Accessibility
- Information Disclosure
- Proactive & customized 

หมวด 6

- Digitalization
- End-to-end process flow
- Cross-boundary management
- Open system & Open Access

หมวด 3
- Demand Driven
- Personalized
- Innovative service(Gov. Lab)

หมวด 5

- Proactive to customer needs 
- Problem-solver to improve 
service quality 

- Public Entrepreneurship
- Happy worker & Happy citizen

หมวด 6

- Citizen centric designed concept
- Digitalized service process
- Integrated service
- Horizontal approach

หมวด 7
- Results-oriented
- Creating value 
- Doing more & better with less
- Better Business

ความเชือ่มโยง PMQA กบัระบบราชการ 4.0

- Aligning & Empower หมวด 1

- Strategic Collaboration 
- Actionable policy solution

หมวด 2

- Digitalization & Administration 
- Digital technology application
- Big data analysis
- Organization Learning 

หมวด 4

- Knowledge Worker
- Educability & Ethic ability
- Trans disciplinary

หมวด 5

- Operational Excellence
- Virtualization & shared service

หมวด 6

- Efficiency & effectiveness 
- Strategic achievement
- Outcome Impact(Economic, 

social, health, environment) 

หมวด 7



PMQA 4.0 คอือะไร
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“เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการ
เพือ่เชือ่มโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมายและทศิทาง

การพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทาง
ใหห้นว่ยงานภาครฐัพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 ”

PMQA 4.0



วตัถปุระสงค์

• ระบบการประเมนิการพัฒนาและยกระดบัระบบราชการไทย 4.0 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุแกป่ระชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรัฐ 
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• สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ

• สง่ผลกระทบทีผ่ลกัดนัการพัฒนาในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม



แนวคดิ

• การใชก้รอบแนวคดิเชงิบรูณาการของ PMQA มาใชใ้นการประเมนิ

13

• การเปลีย่นแปลงจาก Gov 3.0 ไปสู่ Gov 4.0

• คณุลกัษณะขององคก์รทีป่ระสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21

• การปรับเปลีย่นทีเ่กดิจาก Digitalized government และกลไกอืน่ ๆ



กรอบแนวทางการประเมนิ PMQA 4.0 

ระดบัการพฒันา 3 ระดบั

1. ระดบัพืน้ฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advanced)

3. ระดบัพฒันาตอ่เนือ่งสูค่วามเป็นเลศิ 500 คะแนน (Excellence)

Basic

Advanced

Excellence

Goal : ระบบราชการ 4.0
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แนวคดิของระดบัการพฒันา

มติ ิ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advanced
(Proactive)

Excellence
(Effective & innovative)

Collaboration Cooperation Integration Collective Solution

Innovation Internal Process Service Policy/outcome

Digitalization Usage/ data base
Collection of data 
& communication

Citizen experience
End to end process

Integrated and 
connectedness

Customer Service quality 
and customer 
satisfaction

Proactive services
CRM

Personalized services
Government lab

Process Standardization Data-driven 
improvement 

Integrated process 
improvement
Operational excellence

People Rule-base 
Responsive
Top-down

Integrity
Professional
Tran-disciplinary

Problem solvers
Initiative
Entrepreneurships

Leadership Effective 
leadership

Actively engaged
Pay attention to 
details

21st century leadership

Results Organization Sector/Area National strategy 15
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หมวด 1 การน าองคก์าร

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตร์
ตอบสนองพันธกจิ

วสิยัทัศน/์ยทุธศาสตรบ์รูณา
การกับยทุธศาสตรป์ระเทศ

สรา้งนวตักรรม/วฒันธรรมที่
มุง่ประโยชนป์ระชาชน

มนีโยบายและมาตรการผา่น
ระบบตรวจสอบ ก ากับดแูล

มกีารเปิดเผยขอ้มลู 
และสรา้งตน้แบบดา้นความ

โปรง่ใส

มตีัววดัทีช่ดัเจน 
และมกีารประเมนิโดย
หน่วยงานภายนอก

มกีารสือ่สาร การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายใน 
และมนีโยบายสนับสนุน

การสรา้งเครอืขา่ยภายนอก

การตัง้เป้าหมายทา้ทาย
สือ่สารผา่นเครอืขา่ยเพือ่รว่ม

สรา้งนวตักรรมของ
กระบวนการและการบรกิาร

สรา้งนวตักรรมเชงินโยบาย
ทีม่ผีลกระทบสงูทีส่ามาร
แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น

ตดิตามตัวชีว้ดัและผลการ
ด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง

สรา้งการมสีว่นรว่มกับ
เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปัญหา

ตดิตามผลด าเนนิการและ
ผลกระทบ ระยะสัน้ ระยะยาว

และมกีารคาดการณ์

1.1 ระบบการน าองคก์าร 

ทีส่รา้งความย ัง่ยนื

1.2 ป้องกนัทจุรติและ

สรา้งความโปรง่ใส

1.3 การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิผ์า่น

การสรา้งการมสีว่นรว่ม 

จากเครอืขา่ยท ัง้ภายใน

และภายนอก

1.4 ค านงึถงึผลกระทบ

ตอ่สงัคม

(Collaboration &
Integration)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*

(Citizen-centric)*

หมายเหต ุ*เป็นค าส าคัญตามคณุลักษณะของระบบราชการ 4.0

(Open system,
Open access)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)



17

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

วางแผนระยะสัน้ ระยะยาว
โดยวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
เพือ่สรา้งนวตักรรม และ
ตอบสนองความตอ้งการ

ประชาชน

คาดการณ์และวางแผนรองรับ
การเปลีย่นแปลงในอนาคต

แผนยทุธศาสตรเ์พิม่
ขดีความสามาถในการแขง่ขนั
สรา้งโอกาส และสง่เสรมิการ

พัฒนาประเทศ

ก าหนดเป้าประสงคแ์ละ
ตัวชีว้ดัทีต่อบสนองพันธกจิ
ในระยะสัน้ ระยะยาวและ
สรา้งการเปลีย่นแปลง

วเิคราะหผ์ลกระทบของ
เป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ดั

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศ

วเิคราะหผ์ลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม 

สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม
ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

แผนครอบคลมุทกุสว่น 
ชดัเจน มกีารสือ่สารสูก่าร

ปฏบิัต ิ

แผนเนน้ประสทิธภิาพ 
ท านอ้ยไดม้าก และสรา้ง
คณุคา่แกป่ระชาชน

สือ่สารแผนผา่นเครอืขา่ยทัง้
ภายในและภายนอก 

และมกีารใชข้อ้มลูรว่มกัน

คาดการณ์ผลการด าเนนิงาน
การแกปั้ญหา และรายงาน

ตอ่สาธารณะ

ปรับแผนใหทั้น
ตอ่การเปลีย่นแปลง

ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิรกุ 
มปีระสทิธผิล

2.1 แผนยทุธศาสตรท์ ี่

ตอบสนองความทา้ทาย

และสรา้งนวตักรรมเพือ่

การเปลีย่นแปลง

2.2 เป้าหมายยทุธศาสตร์

ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว 

สอดคลอ้งพนัธกจิและ

ยทุธศาสตรช์าติ

2.3 แผนงานขบัเคลือ่น

ลงไปทกุภาคสว่น

2.4 การตดิตามผล 

การแกไ้ขปญัหา 

และการรายงานผล

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

(Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions)*

(Creating value, Doing 
more & better with less)*

(Pro-Active)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*
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ใชข้อ้มลูเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการทีแ่ตกตา่ง

วเิคราะหค์วามตอ้งการ 
และความคาดหวงั

ใชข้อ้มลูทัง้ภายในและ
ภายนอกเพือ่วางนโยบาย

เชงิรกุทัง้ปัจจบุนัและอนาคต

วเิคราะหผ์ลเพือ่
ปรับปรงุกระบวนการ

วเิคราะหผ์ลเพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการ และแกปั้ญหา

เชงิรกุ

บรูณาการกับฐานขอ้มลู
แหลง่อืน่เพือ่คน้หาและ
ตอบสนองความตอ้งการ

ไดเ้ฉพาะกลุม่

ใชข้อ้มลูและสารสนเทศ
เพือ่ปรับปรงุกระบวนการ

และการบรกิารใหต้อบสนอง
ความตอ้งการ

ปรับปรงุกระบวนการและ
สรา้งนวตักรรมทีต่อบสนอง
ความตอ้งการในภาพรวม

และเฉพาะกลุม่

สรา้งนวตักรรมทีส่ามารถ
ออกแบบการใหบ้รกิาร

เฉพาะบคุคล

กระบวนการรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เป็นระบบ มมีาตรฐานการ

จัดการขอ้รอ้งเรยีน

กระบวนการจัดการ
ขอ้รอ้งเรยีนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ์

ใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ตอบสนอง
และสรา้งความพึง่พอใจ

3.1 การใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศเพือ่การ

บรกิารและการเขา้ถงึ

3.2 การประเมนิความ

พงึพอใจและความผกูพนั

3.3 การสรา้งนวตักรรม

การบรกิารและตอบสนอง

ความตอ้งการเฉพาะกลุม่

3.4 กระบวนการ

แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

(Customization, 
Personalization)*

(Non-routine problem 
solving, Real time 
capability)*

(On-demand services)*

(Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)
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การวางแผนและรวบรวม
ขอ้มลูและตัววดัทกุระดับโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ระบบจัดการขอ้มลู
มปีระสทิธภิาพ ปลอดภัย 

น่าเชือ่ถอื พรอ้มใช ้เขา้ถงึงา่ย

การจัดเตรยีมขอ้มลู
ใหส้ามารถน าไปใชไ้ดทั้นที

โดยไมต่อ้งรอ้งขอ

เพือ่แกปั้ญหา
ในกระบวนการทีส่ าคัญ

เพือ่คน้หาสาเหตขุองปัญหา
และแกไ้ขไดอ้ยา่งทันการณ์

เชือ่มโยงผลในทกุระดับ 
เพือ่คาดการณ์ผลลัพธ์

มกีระบวนการรวบรวมอยา่ง
เป็นระบบเพือ่ใชต้อ่ยอด 
พัฒนาและแกปั้ญหา

มกีารวเิคราะหเ์ชือ่มโยงขอ้มลู
องคค์วามรูจ้ากภายนอกเพือ่
แกปั้ญหาและสรา้งนวตักรรม

ใชข้อ้มลูและองคค์วามรูเ้พือ่
ปรับปรงุจนเกดิกระบวนการที่

เป็นเลศิ ทัง้การบรรลุ
ยทุธศาสตรแ์ละการบรกิาร

ประชาชน

วางแผนปรับรปูแบบการ
ท างานและการรวบรวมขอ้มลู
เป็นระบบดจิทัิล และมตีัววัด

วเิคราะหค์วามเสีย่ง ป้องกัน
การโจมตทีางไซเบอร ์และ
เตรยีมพรอ้มในภาวะฉุกเฉนิ

ใชด้จิทัิลเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพกระบวนการ 

ลดตน้ทนุ และรวบรวมขอ้มลู
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

4.1 การใชข้อ้มลูและ

สารสนเทศมาก าหนด

ตวัวดัการตดิตามงาน 

และการสือ่สารแกผู่ใ้ชง้าน

4.2 การวเิคราะหผ์ลจาก

ขอ้มลูและตวัวดัในทกุระดบั

4.3 การเรยีนรูแ้ละการใช้

องคค์วามรูเ้พือ่แกป้ญัหา

4.4 การบรหิารจดัการ

ขอ้มลู สารสนเทศ และ

การปรบัระบบการท างาน

เป็นดจิทิลัเต็มรปูแบบ

หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

(Knowledge worker, 

Educability, Ethic ability)*

(Digitization)*

(Open system, Open access)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

(Pro-Active)*
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

การสรรหา จา้ง บรรจ ุและ
วางต าแหน่งงานตรงกับ

ความถนัดและความตอ้งการ

การประเมนิผลการท างาน 
และความกา้วหนา้ สรา้ง
แรงจงูใจแกบ่คุลากร

นโยบายการจัดการสนับสนุน
ใหเ้กดิการท างานทีค่ลอ่งตัว 
รองรับการเปลีย่นแปลง

สภาพแวดลอ้มการท างาน
ปลอดภัย คลอ่งตัว สนับสนุน
การท างาน สรา้งความรว่มมอื

สภาพแวดลอ้มสรา้ง
แรงจงูใจใหบ้คุลากรมคีวาม
รับผดิชอบ กลา้ตัดสนิใจ 
เขา้ถงึขอ้มลูเพือ่ใชท้ างาน

การท างานเป็นทมี 
คลอ่งตัว สามารถท างาน
รว่มกับเครอืขา่ยภายนอก

สรา้งวฒันธรรมทีเ่ป็นมอือาชพี 
ทา้ทายความคดิสรา้งสรรสู่

การสรา้งนวตักรรม

คน้หาปัจจัยทีส่รา้ง
ความผกูพัน ทุม่เท 

มผีลการด าเนนิงานทีด่ี

สรา้งความภมูใิจ และความ
เป็นเจา้ของใหแ้กบ่คุลากร

พัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
ทักษะ ความรู ้ในการ
ท างานและดา้นดจิทัิล

พัฒนาเพือ่เพิม่พนู สัง่สม
ประสบการณ์ ความ

เชีย่วชาญในสมรรถนะหลัก

พัฒนาใหม้ทัีกษะทีส่ามารถ
ปฏบิัตงิานไดห้ลากหลาย 
รอบรู ้สามารถตัดสนิใจ 
พรอ้มรับปัญหาทีซ่บัซอ้น

5.1 นโยบายตอบสนอง

ยทุธศาสตรแ์ละสรา้ง

แรงจงูใจ

5.2 ระบบการท างานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ คลอ่งตวั 

และมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์

5.3 การสรา้งวฒันธรรม

การท างาน และความ

รว่มมอื

5.4 ระบบการพฒันา

บคุลากร

(Pro-Active, 
Citizen-centric)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

(Public Entrepreneurship)*

(Knowledge worker, 
Educability, Ethic ability)*
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Excellent
(Integration)

ออกแบบการท างานที่
เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบทัง้
ภายในและขา้มสว่นราชการ
และไมส่ง่ผลกระทบเชงิลบ

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

เพิม่ประสทิธภิาพโดยใช ้

ประโยชนจ์ากดจิทัิลและ
เครอืขา่ยภายนอก

ออกแบบการบรูณาการ
ทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ

บรหิารจัดการอยา่งเป็นระบบ
ทัง้กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

สรา้งนวตักรรมปรับปรงุ
กระบวนการหลัก กระบวนการ
สนับสนุน การบรกิารประชาชน 

และการสือ่สาร

แกปั้ญหาเชงิกระบวนการ
ระดับองคก์รเพือ่ประโยชน์
แกป่ระชาชนและภาคธรุกจิ

วเิคราะหต์น้ทนุ และลงทนุใน
ทรัพยากรทีใ่ชใ้นกระบวนการ

หลักและสนับสนุน

น าผลวเิคาะหม์าใชล้ดตน้ทนุ
โดยการออกนโยบาย 

ใชเ้ทคโนโลย ี
ใชท้รัพยากรรว่มกัน

ใชน้วตักรรมเพือ่ลดตน้ทนุ 
เพิม่ขดีความสามารถ 
โดยมคีูเ่ทยีบทัง้ใน

ประเทศและนานาชาติ

ตดิตามควบคมุ
ในกระบวนการหลัก 

และตัววดัเชงิยทุธศาสตร์

ตดิตามควบคมุตัววดัน าใน
เชงิป้องกันและเชงิรกุ เพือ่
การแกปั้ญหาไดทั้นการณ์

วเิคราะหผ์ลกระทบจาก
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

6.1 กระบวนการท างาน

เชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ

6.2 การสรา้งนวตักรรมเพือ่

ปรบัปรงุผลผลติ 

กระบวนการ การบรกิาร

6.3 การลดตน้ทุน 

การใชท้รพัยากรเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพและ

ความสามารถในการ

แขง่ขนั

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิล 

ท ัง้องคก์ร และผลกระทบ

ตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

(End-to-end process 
flow, Cross-boundary 
management)*

(Shared Services)*

(Creating value, Doing 
more & better with less)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*



7.5 ดา้นผลกระทบตอ่สงัคม

เศรษฐกจิ สาธารณสขุ ส ิง่แวดลอ้ม

7.6 ดา้นการสรา้งนวตักรรม

และลดตน้ทนุ
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-ความพงึพอใจ
-ความรว่มมอื 
-ประชารัฐ

-จ านวนนวตักรรม
-การเรยีนรู ้

7.1 ดา้นพนัธกจิ

7.2 ดา้นผูร้บับรกิารและ

ประชาชน

7.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร

7.4 ดา้นการเป็นตน้แบบ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ

การบรรลผุลตามตวัชีว้ดั

-จ านวนรางวลัทีไ่ดรั้บจากภายนอก
-การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
-จ านวน Best practice

-ตัววดัรว่ม
-ตัววดัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม
สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม

นวตักรรม/กระบวนการทีไ่ดรั้บ
การปรับปรงุ/ไดรั้บรางวลั

Basic
(Level)

ตัง้เป้าหมายทีท่า้ทายและวเิคราะห์
ความสมัพันธเ์ชงิเหตผุลกับ

กระบวนการ

Advance
(Focus Improvement)

Excellent
(Integration)

(Knowledge worker, 
Educability, Ethic ability)*

(Public Entrepreneurship)*

(Citizen-centric)*

(Non-routine problem 
solving, Real time capability)* 

(Public Entrepreneurship)*

(Innovation, Smart 
regulation, Result oriented)*

มตีัววดับางสว่นทีม่ี
แนวโนม้การปรับปรงุดขี ึน้

ปรับปรงุในระดับตวัวดั
ยอ่ยหรอืตัววดัน าที่
สง่ผลในภาพรวม

-ตัววดัพันธกจิหลัก

-Functional

-Area

-ความกา้วหนา้
-ความผกูพัน
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โปรแกรมประเมนิสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง
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ตวัอยา่งผลการประเมนิ



สรปุผลการประเมนิสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 ดว้ยตนเอง

สว่นราชการ หมวดทีท่ดสอบ คะแนน Gap

กรมควบคมุโรค 3,4,5,6 4.37 3.3,4.1, 4.4, 5, 
6.2,6.3

25

• หน่วยงานสว่นใหญ่มกีารด าเนนิการในระดับ Basic 

ในทกุหมวด

• หมวดทีม่ี Gap มากทีส่ดุคอื หมวด 5

• Area ทีม่ี Gap มากทีส่ดุคอื นวตักรรม การใชด้จิทิัล

เทคโนโลย ีการประสานงานกบัเครอืขา่ยในแนวขวาง

และภายนอก ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิสงัคมฯ

• ในภาพรวมทกุหน่วยงานมแีนวโนม้ในการใหค้ะแนนสงู

กวา่ทีเ่ป็นจรงิประมาณ 10 – 20%

• หมวด 7 ตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มลูจงึมกีาร

รายงานมานอ้ย (มี 2 หน่วยงาน)

โดยตัววดัในหมวด 7 ทีน่ าเสนอ ยังเป็นตัววดัในระดับ

กจิกรรม มากกวา่ผลลัพธก์ระบวนการ 



ตวัอยา่ง เครือ่งมอืการประเมนิสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0
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ผูส้ง่มอบ พนัธมติร และผูใ้หค้วามรว่มมอื :
หน่วยงานภาครัฐ : ทัง้ในกระทรวงและนอกกระทรวงสาธารณสุขในสว่นกลางและภูมภิาค 
หน่วยงานภาคเอกชน : มหาวทิยาลัยเอกชน คลนิกิ โรงงาน องคก์ร บรษัิท ผูป้ระกอบการ
ทีอ่ยูใ่นขา่ยการบังคับใชก้ฎหมาย ฯลฯ
องคก์รภาคประชาชน:สมาคม มลูนธิ ิเครอืขา่ยอบุัตเิหต ุเครอืขา่ยลดเค็ม 
กลุม่ประชาชนตา่งชาต ิฯลฯ
องคก์รระหวา่งประเทศ: WHO, US CDC, UNAIDS, กองทุนโลกฯ, จังหวัดและอ าเภอ
ของประเทศเพือ่นบา้นในพืน้ทีช่ายแดน (คูข่นาน) 
หน่วยงานอสิระภายใตก้ารก ากับของรัฐ : สปสช. สสส. สวรส. องคก์ารเภสัชกรรม, 
เครอืขา่ยทีอ่ยูใ่นกระทรวงศกึษาธกิาร 
เครอืขา่ยระดับพืน้ที่ สือ่มวลชน ศนูยว์ชิาการระดับเขตบรกิารสุขภาพ, จังหวัด, อ าเภอ, 
สสอ., รพศ., รพท., รพช., รพ.สต, อปท., กลุม่แรงงานตา่งดา้ว, แกนน าชมุชน
ความตอ้งการ :
1. การแลกเปลีย่นขอ้มลูการด าเนนิการศกึษาวจัิย สนับสนุนดา้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ เชน่ ผลงานวจัิยและองคค์วามรู ้มาตรฐานหรอืกฎหมาย
และฐานขอ้มลูโรคและภัยสขุภาพ รูปแบบบรกิาร ขา่วกรอง พยากรณโ์รค 
2. เทคนคิการถ่ายทอดทีส่อดคลอ้งกับกลุม่เป้าหมาย การมสีว่นร่วมในการสนับสนุน
ด าเนนิงานและสัมพันธภาพในการท างานร่วมกัน
3. ขอ้มลู ขอ้ตกลงความร่วมมอืทีค่รอบคลมุ ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบัน

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี :
1. หน่วยงานก ากับ/ใหน้โยบาย เชน่ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการ
ระดับชาต ิส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ ส านักงาน 
ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ กระทรวงตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 2. กลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบทางออ้ม 
เชน่ ชมุชนรอบสถานทีท่ างาน ชมุชนรอบสถานศกึษา ชมุชนรอบสถานบรกิาร 
สถานประกอบการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 3. หน่วยงานร่วมปฏบิัตเิครอืขา่ยตา่งๆ เชน่ 
กลุม่เครอืขา่ยภาครัฐ กลุม่เครอืขา่ยภาคเอกชน กลุม่เครอืขา่ยองคก์รอสิระ
ความตอ้งการ : 
1. ชอ่งทางการสือ่สาร และการเขา้ถงึขอ้มลูทีห่ลากหลาย 2. การด าเนนิงานทีร่วดเร็ว 
ทันตอ่สถานการณ ์3. ความรูท้ีถู่กตอ้ง ทันสมัย จ าเป็น และเขา้ใจง่าย 4. แกไ้ขปัญหา
ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆ 5. การก ากับดแูลกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ

การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั :
1. การปรับบทบาทการเป็นหน่วยงานระดับชาตใินดา้นการป้องกันควบคมุโรคและภัยสขุภาพ
(National Health Authority) 2. การวางยทุธศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกับยทุธศาสตรช์าต ิ
เพือ่บรรลวุสิัยทัศน ์20 ปี “ประชาชนไดรั้บการป้องกันควบคมุโรคระดับมาตรฐานสากล 
ภายในปี 2579” 3. การปรับเปลีย่นองคก์รเพือ่กา้วใหทั้นประชาคมโลกและอาเซยีน 
(Global mindset) ทางเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยยีคุดจิติอล การตดิตอ่ 
สือ่สารโลกไรพ้รมแดน 4. การปรับปรุงระบบการป้องกันควบคมุโรคและขอ้มลูสารสนเทศ 
ไปสูน่วัตกรรมเชงิสรา้งสรรค ์เทคโนโลยทีีทั่นสมัย สอดคลอ้งกับ โมเดล Thailand
4.0 5. การเปลีย่นแปลงทางประชากร สังคม และสิง่แวดลอ้ม: สังคมผูส้งูอาย ุโรคเรือ้รัง 
การเขา้สูส่ังคมเมอืง การเคลือ่นยา้ยประชากรขา้มชาต ิปัญหามลพษิ 6. การผลักดัน
และบังคับใชก้ฎหมาย นโยบาย ใหม่ๆ  7. การท างานลักษณะภาคเีครือข่ายความร่วมมอื
ทุกภาคสว่น 8. การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรและการจัดการความรูข้องผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะดา้นกอ่นวัยเกษียณ 9. การลดชอ่งวา่งระหวา่งวัย (Generation GAP) ใหส้ามารถ
บรูณาการการท างานร่วมกันได ้

พนัธกจิ :
1. สง่เสรมิกระบวนการประสานความร่วมมอืกับเครอืขา่ยภายในและระหวา่งประเทศ ในการผลติ
และพัฒนาผูเ้ชีย่วชาญ องคค์วามรู ้ขอ้มลูขา่วสาร เครือ่งมอื กฎหมาย 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ รวมทัง้บรกิารเฉพาะทีไ่ดม้าตรฐานสากล
2. สง่เสรมิ สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลีย่นความรู ้ใหเ้ครอืขา่ยและประชาชน
3. ผลักดัน และตดิตามการบังคับใชก้ฎหมายทีจ่ าเป็นตอ่การปกป้องประชาชนจากโรค
และภัยสขุภาพ
4. เตรยีมความพรอ้มในการจัดการภาวะคกุคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ  ไดทั้นการณ์
5. พัฒนาและประเมนิศักยภาพระบบ กลไกของเครอืขา่ยการด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ

วสิยัทศัน์ : เป็นองคก์รชัน้น าระดับนานาชาต ิทีส่ังคมเชือ่ถอืและไวว้างใจ เพือ่ปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสขุภาพ ดว้ยความเป็นเลศิทางวชิาการ ภายใน ปี 2563

คา่นยิม : I SMART
I   - Integrity การยดึม่ันในความถูกตอ้งชอบธรรม
S - Service Mind บรกิารทีด่ี
M - Mastery / Expertise การสั่งสมความเชีย่วชาญในงานอาชพี
A  - Achievement Motivation การมุง่ผลสัมฤทธิ์
R  - Relationship การมนี ้าใจ ใจเปิดกวา้ง เป็นพีเ่ป็นนอ้ง
T  - Team Work การท างานเป็นทมี

งบประมาณ : 3,981,788,600 บาท (หมายเหต:ุงบประมาณตาม พ.ร.บ.2560)

รายได ้: เงนิบ ารุง 655,296,637.69 บาท (ณ วันที ่30 ก.ย. 59)

จ านวนบคุลากร : 6,135 คน (ขา้ราชการ 2,770 คน, ลกูจา้งประจ า 1,676 คน, พนักงานราชการ 
840 คน, พนักงานกระทรวงฯ 849 คน) (ณ วันที ่30 ก.ย. 59)

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั :
1. พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ.2558
2. พระราชบัญญัตคิุม้ครองสขุภาพของผูไ้มสู่บบหุรี ่พ.ศ.2535 
3. พระราชบัญญัตคิวบคมุผลติภัณฑย์าสบู พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัตคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551
5. กรอบอนุสัญญาขององคก์ารอนามัยโลกวา่ดว้ยการควบคมุยาสบู (The World Health 
Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)
6. กฎอนามัยระหวา่งประเทศ 2548 (International Health Regulation 2005)

ระบบการปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน : ระบบบรหิารตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA), การรับรองคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ (HA), มาตรฐาน
ระบบคณุภาพหอ้งปฏบิัตกิารทางการแพทย ์(LA), การตดิตามประเมนิผล โดยใชร้ะบบ 
Estimates SM, การบรหิารความเสีย่ง, การควบคมุภายใน, การจัดการความรู,้ ระบบการบรหิาร
ผลการปฏบิัตงิาน (PMS)

ผูร้บับรกิาร :
ผูรั้บบรกิารตน้ทาง คอื ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด
ผูรั้บบรกิารปลายทาง คอื ประชาชน (กลุม่เสีย่ง กลุม่โรค กลุม่วัย กลุม่พืน้ที่
ด าเนนิการ) ซึง่ใหบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ือง
ผูรั้บบรกิารในอนาคต
กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผูรั้บบริการต่างดา้ว (Migrant) กลุ่มเสี่ยง
จากการเดินทาง (Travel) และกลุม่ผูส้งูอายุ
ความตอ้งการ :
1. สือ่สารและถ่ายทอดความรูท้ีถู่กตอ้ง ทันสมัย จ าเป็น และเขา้ใจง่าย
2. การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคทีทั่นท่วงท ี3. การควบคมุโรค และภัย
สขุภาพ รวดเร็ว ทันการณ ์4. การดแูลรักษาพยาบาลเฉพาะดา้นดว้ยบรกิาร
ทีส่ะดวก รวดเร็ว และมมีาตรฐาน 5. ด าเนนิการเฝ้าระวัง ตรวจเยีย่ม ตรวจเตอืน 
บังคับใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด ท่ัวถงึ เป็นธรรม และแสดงถงึความรับผดิชอบ
ตอ่สังคม 

แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ :
ภายในประเทศ เชน่ ผลงานวจัิยของมหาวทิยาลัยตา่งๆ หน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน รายงานผลการด าเนนิงานของกรมฯ ขอ้มลูผลการตดิตามผลงาน
การน าผลงานวจัิย เทคโนโลย ีไปใชห้รอืน าสูก่ารตอ่ยอดของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รายงาน
การเฝ้าระวังโรค ระบบฐานขอ้มลูจากส านักระบาดวทิยา กรมอนามัย กรมสนับสนุน
บรกิารสขุภาพ สถาบันการแพทยฉุ์กเฉนิ และส านักงานหลักประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ
ขอ้มลูหน่วยงานเครอืขา่ยทัง้ในและนอกกระทรวง 
ภายนอกประเทศ เชน่ องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ศนูยป้์องกันควบคมุโรคแหง่ชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (US CDC) ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่งประเทศไทย-สหรัฐอเมรกิา
ดา้นสาธารณสขุ (TUC) รายงานทางวชิาการขององคก์ารระหวา่งประเทศ

สภาพแวดลอ้มการแขง่ขนั : (ภาวะหรอืสภาพแวดลอ้มของการ
แขง่ขันในขณะนัน้ รวมถงึแนวโนม้การแขง่ขันในอนาคต ซึง่จะชว่ยใน
การตัดสนิใจในการแขง่ขันและวางกลยทุธท์ีเ่หมาะสมของผูบ้รหิาร
องคก์ร)
ปัจจบนั
1. ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการในภาวะวกิฤต ิ(คูเ่ทยีบ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) 2. ประสทิธภิาพระบบการเฝ้าระวงัป้องกัน
ควบคมุโรค
(คูเ่ทยีบ เชน่ Centers for Disease Control and Prevention (US 
CDC)
อนาคต  1. พฤตกิรรมการบรโิภคแอลกอฮอลแ์ละยาสบู การใชส้ารเคมี
อันตราย พฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
(คูแ่ขง่ ผูป้ระกอบการทางการคา้หรอืธรุกจิ) 2. การลดปัจจัยเสีย่งดา้น
สขุภาพทัง้ภายในและภายนอก เชน่ อบุัตเิหตทุางถนน หลอดเลอืดหัวใจ 
เบาหวาน ความดันโลหติ ฯลฯ

ลกัษณะส าคญัขององคก์าร กรมควบคมุโรค

สมรรถนะหลกัขององคก์ร :
1. ระบาดวทิยา ประกอบดว้ย การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการพยากรณโ์รค
2. การบรกิารเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคตดิเชือ้ทียุ่ง่ยากซับซอ้น โรคอบุัตใิหม ่
อบัุตซิ ้า และการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิดา้นสาธารณสขุ 3. ความสามารถและทักษะ
ดา้นด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

ความไดเ้ปรยีบเชงิยุทธศาสตร ์: (ดา้นพนัธกจิ ปฏบิตักิาร บุคลากร สงัคม) 
ดา้นพนัธกจิ
1. เป็นผูน้ าหลักดา้นการป้องกันควบคมุโรคและภัยสขุภาพของประเทศ รวมถงึ

การพัฒนากฎหมาย นโยบายและยทุธศาสตร์
2. การศกึษาวจัิย การสรา้งองคค์วามรูว้ชิาการ มาตรการเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรค
3. การบรกิารเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพดา้นโรคตดิเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดา้นปฏบิตักิาร
4. มภีาคเีครอืขา่ยระดับชาตแิละระดับพืน้ทีท่ีเ่ขม้แข็ง   5. มรีะบบฐานขอ้มลูทางระบาดวทิยา
เพือ่การเฝ้าระวงัป้องกันควบคมุโรค

ความทา้ทายเชงิยุทธศาสตร ์: (ดา้นพนัธกจิ ปฏบิตักิาร บุคลากร สงัคม)
ดา้นพนัธกจิ
1. การพัฒนามาตรการ มาตรฐานป้องกันควบคมุโรคใหก้า้วทันกับการเปลีย่นแปลง
สขุภาพโลก(Global health) 
2. การพัฒนากฎหมายใหม่ๆ  ใหท้ันสถานการณ์ และการบังคับใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจัง
3. องคค์วามรูท้างวชิาการ การวจัิยในโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่และโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง
4. การพัฒนาระบบใหม้ปีระสทิธภิาพ เชน่ ระบบขอ้มลู ระบบการเฝ้าระวงัพยากรณ์โรค ระบบ Lab 
ดา้นปฏบิตักิาร
5. ระบบปฏบิัตกิารฐานขอ้มลูใหส้ามารถเชือ่มโยงกันระหวา่งงานสาธารณสขุ
6. พัฒนาระบบปฏบิัตกิารเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทัง้สว่นกลางและ
ระดับจังหวดัใหม้ปีระสทิธภิาพ

ดา้นบุคลากร
7. การเตรยีมคนเพือ่รองรับการปรับเปลีย่นภารกจิและโครงสรา้งอาย ุและ
การดงึดดูบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
8. การผลตินักระบาดวทิยาใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการของประเทศ 
ดา้นสงัคม
9. การยอมรับและเชือ่ถอืจากสงัคมในการรว่มมอืในการป้องกัน
ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ
10. การสือ่สารความเสีย่งและตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิโรคและภัยสขุภาพ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
11. พัฒนามาตรการทางสงัคมรว่มกับภาคเีครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่
การเฝ้าระวังป้องกันควบคมุโรค

ภารกจิ/บรกิารหลกั :
1. องคค์วามรู ้แนวทางและมาตรฐาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรค
และภัยสขุภาพ 2. การก ากับ ดแูล กลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรค
และภัยสขุภาพ 3. การสือ่สารความเสีย่งตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิโรคและภัย
สขุภาพอยา่งเป็นระบบ 4. การเฝ้าระวังการละเมดิกฎหมาย และบังคับใชก้ฎหมาย
คณุลกัษณะโดดเดน่ของภารกจิ/บรกิาร :
1. ดา้นระบาดวทิยา ประกอบดว้ย การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการพยากรณโ์รค 
2. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ดว้ยบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะทางดา้นเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ
3. มกีลไกพัฒนากฎหมายทีเ่รารับผดิชอบ การพัฒนาศักยภาพดา้นการเฝ้าระวัง
การละเมดิกฎหมายและการบังคับใช ้ 4. ความส าเร็จในการสรา้งความร่วมมอื
กับเครอืขา่ยในพืน้ที ่เพือ่การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ

ดา้นบคุลากร
6. บคุลากรไดรั้บการสง่เสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชพี เพือ่ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ 
7. การธ ารงรักษาบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคมุโรค/ดา้นระบาดวทิยาภาคสนาม
8. การเตรยีมคนเพือ่รองรับการปรับเปลีย่นภารกจิและโครงสรา้งอายุ
ดา้นสงัคม
9. สือ่สารความเสีย่งและตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิโรคและภัยสขุภาพ 
อยา่งเป็นระบบ



หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรบัผิดชอบต่อสังคม
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สรปุผลงาน : ความโดดเดน่

- การสือ่สารภายในและภายนอกองคก์ร ท าใหเ้ขา้ใจทศิทางในการ
ปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งทั่วถงึและฉับไว 

- ผูน้ าทีม่คีวามมุง่มั่นในการบรรลวุสิยัทัศน ์สง่ผลใหก้ารควบคมุโรคได ้
ทันกาล

- ตระหนักผลกระทบในระยะยาวจากการด าเนนิการของสว่นราชการ 
มกีารก าหนดมาตรการในการท างานทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคม เชน่ 
การฉดียาฆา่แมลง มรีะบบในการเฝ้าระวงัตรวจสอบ และก าหนด
แนวทางปฏบิัตแิละการตดิตามผลหลังจากด าเนนิการเสร็จ

- คัดเลอืกชมุชนทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภารกจิของสว่นราชการ เชน่ 
“การบรูณาการนคิมโรคเรือ้นสูช่มุชนปกต”ิ โดยสง่เสรมิสรา้งความ
เขา้ใจและการมสีว่นรว่มของคนในชมุชน ในการอยูร่ว่มกบัคนเป็นโรค
เรือ้น ใหอ้ยูก่นัไดใ้นลักษณะ Win-Win และการท าใหน้คิมโรคเรือ้น
กลายเป็นชมุชนปกติ

หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรบัผิดชอบต่อสังคม
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หมวด 2 ดา้นการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละการสือ่สารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

สรปุผลงาน : ความโดดเดน่

- กระบวนการวางแผนทีเ่ป็นมาตรฐาน ผูป้ฏบิัตงิานระดับปฏบิัตกิาร
สามารถตัดสนิใจแทนระดับสงูได ้รวมถงึการก าหนดกรอบ
ด าเนนิงานมุง่ผลสัมฤทธิข์องการลดโรคระดับประเทศเป็นแผน 5 ปี 
จัดล าดับความส าคัญระดับจังหวดั เขต ประเทศ และสรา้งการมี
สว่นรว่มของบคุลากรและเครอืขา่ย

- การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเชงิยทุธศาสตร/์Estimates Strategic 
Management (Estimates SM หรอื ESM) มาใชใ้นการบรหิาร
จัดการ และตดิตามประเมนิผลออนไลน ์real time เพือ่จัดสรร
งบประมาณ บันทกึผลการด าเนนิงาน และตดิตามตัวชีว้ดัส าคัญ

- กลไก/กระบวนการในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรม์ปีระสทิธภิาพ มี
ระบบการสือ่สารภายในและภายนอก และระบบการจัดการควบคมุ
เฝ้าระวงัโรคทีด่ ีผา่นการก ากบัตดิตามแผนฯ ดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการท างานทีล่งพืน้ที ่ท างานรว่มกบัเครอืข่าย การมี
เป้าหมายชดัเจนเชือ่มโยงคา่นยิมพัฒนาคนในองคก์ร  และมกีาร
ทบทวนปรับปรงุการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ การจัดการโรคอบุัติ
ใหม ่และการวางแผนคลังวคัซนีใหม้เีพยีงพอ สามารถผลติไดทั้นท ี
เป็นตน้
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หมวด 3 การมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

การพัฒนาสารสนเทศสูก่ารพัฒนาคณุภาพการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง (กรมควบคมุโรค)
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สรปุผลงาน : จดุเดน่

3.1 

 มชีอ่งทางการรับฟังทัง้เชงิรกุและเชงิรับ และมกีารจ าแนกวธิกีารทัง้ตามลักษณะงานของกรมคอื detect, prevent, 
respond และจ าแนกตามกลุม่ผูรั้บบรกิาร และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีห่ลากหลาย และเป็นการสือ่สารทีต่อบสนอง
กลุม่ เป้าหมายทกุวัยตัวอยา่งเชน่ สือ่สารผา่นแผน่พับ social media(application กดดรููโ้รค) กจิกรรมรณรงค์ ชมุชน
ตน้แบบ 

 มกีารใช ้VOC ทีห่ลากหลาย มกีลไกในการสรา้งนวัตกรรมในการใหบ้รกิาร และสรา้งเครอืขา่ยการสือ่สารทีฉั่บไวเพือ่
การควบคมุไดท้ันทว่งท ีการบรกิารทีมุ่ง่เนน้
ความพงึพอใจของผูป่้วย และผลการควบคมุโรคของระดับประเทศจนท าใหโ้รคตดิตอ่รา้ยแรงในอดตีลดความรนุแรงลง
จนหมดสิน้ มกีารตดิตามการเปลีย่นแปลงสถานะของการเกดิโรคทีร่ะบาดอยา่งทันทว่งทแีละฉับไวในการตอบสนองจนมี
ตน้แบบในการควบคมุสถานะการณ์โรคระบาดทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเซยี

 การปรับปรงุผลผลติและบรกิารตลอดจนวธิกีารสือ่สารใหมต่ามขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูตวามพงึพอใจ/
ไมพ่งึพอใจ และขอ้รอ้งเรยีนจากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อาทเิชน่ คูม่อื/แนวทางผลติภัณฑว์ชิาการส าหรับ
เครอืขา่ย ระบบเฝ้าระวัง SAT และ Emergency Operation Center (EOC) เป็นตน้

3.2
 มกีารจ าแนกกลุม่ผูรั้บบรกิารซึง่คอืประชาชน ออกเป็น ตามกลุม่โรค กลุม่วัย กลุม่เสีย่ง และกลุม่ผูรั้บบรกิารในอนาคต  

น าไปสูก่ารวางมาตรการตา่งๆ เชน่ การป้องกนัโรคตามตะเข็บชายแดน 
 มกีารพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพือ่การ เฝ้าระวัง ป้องกัน และตอบโตโ้รคและภัยสขุภาพ เชน่  การพัฒนาระบบ

ตรวจหาเชือ้ HIV การพัฒนา Application กดด ูรูโ้รค 
 มกีระบวนการในการสรา้งสมัพันธก์บัทกุกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  มเีครอืขา่ยการท างานเพิม่สงูขึน้ทกุปี ในปี พ.ศ. 2558 มี

เครอืขา่ย ทัง้สิน้ 2,084 และผลลัพธด์า้นภาพลักษณ์ขององคก์ารในมมุมองของเครอืขา่ยมผีลดอียา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 
พ.ศ. 2558 อยูใ่นระดับ 92.08 รวมทัง้

หมวด 3 ดา้นการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
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หมวด 4 ดา้นการวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานขององคก์ารและการจดัการความรู ้

จดุเดน่

• การใชร้ะบบสารสนเทศในการรวบรวมขอ้มลูเพือ่สรา้งฐานขอ้มลูดา้น
โรคและภัยสขุภาพทีถ่กูตอ้ง น่าเชือ่ถอืและทันตอ่สถานการณ์ ซึง่จะ
น าใชใ้นการป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรค โดย
เชือ่มโยงกบัตวัชีว้ัดทีส่ะทอ้นถงึการปฏบิตัภิารกจิหลกัของหน่วยงาน 

• มกีารใชข้อ้มูลสารสนเทศเชงิเปรยีบเทียบและศกึษาคู่เทียบทัง้ใน
และตา่งประเทศเพือ่ประเมนิชอ่งว่างของตนเอง ในการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการดา้นการระบาดใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล 

• มีการประเมินผลความส าเร็จโดยการวิเคราะห์ ทบทวนผลการ
ด าเนนิงานและน ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละแนว
ทางการปฏบิัตทิีด่ ีน าไปสู่การปรับปรุงองคก์าร รวมถงึมกีารพัฒนา
นวัตกรรมตา่งๆเพือ่สนับสนุนการปฏบิตังิาน

• มกีารพัฒนานวัตกรรมเพือ่สรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานในการจัดการ
ทัง้ในสถานการณ์ปกตแิละสถานการณ์ฉุกเฉิน เพือ่ใชป้ระเมนิความ
พรอ้ม ทดลอง และปรับปรงุจนเหมาะสม 



• การก าหนดทศิทางและตัววัดเพือ่การตัดสนิใจ ก าหนดมาตราการการป้องกนัและสง่เสรมิในแตล่ะระดับและทันเวลา
• หลักเกณฑก์ารจัดท ากระบวนการสรา้งคณุคา่และสนับสนุน 1) นโยบายและแผน ยทุธศาสตร ์2) บทบาทภารกจิหนา้ที ่3) ความตอ้งการ ความคาดหวัง 4) 

ประสทิธภิาพการท างาน 5) กฎระเบยีบ 6) หลักการบรหิารราชการทีด่ ี
• กระบวนการเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ DDC-PHEM
• การด าเนนิการรว่มกบัเครอืขา่ย SRRT ในระดับอ าเภอ และระดับต าบล เพือ่สอบสวน ป้องกนั และควบคมุโรค สรา้งชมุชนตระหนักในการป้องกนัโรค บง่ชีโ้รค เกดิผล

ตอ่สงัคม ชมุชน 
• มแีนวทางการสนับสนุนใหเ้กดินวัตกรรม 1) ก าหนดเป็นผลติภัณฑต์ามยทุธศาสตร ์มตัีวชีว้ัด กระบวนการคดิคน้นวัตกรรมตาม ADDIE Model 2) การสนับสนุนดา้น

งบประมาณ 3) ดา้นวชิาการ 4) การสรา้งบรรยากาศ เชน่ จัดท าคลังความรู ้ชมุชนนักปฏบิตั ิการถอดบทเรยีน การสมัมนาวชิาการ
• การพัฒนาโปรแกรม”เฝ้าระวังไขเ้ลอืดออก” Application กด ด ูรู ้โรค ความรูส้ าหรับประชาชน และขยายผลการใชง้านท่ัวประเทศ
• การน าสารสนเทศมาใชต้ลอดชว่งชวีติของผลติภณัฑ ์เพือ่การ Detect โรคและภัยสขุภาพ น าไปพยากรณ์โรค สูก่ารวางมาตรการป้องกนั  ควบคมุตอบโตปั้ญหาโรค

และภัยสขุภาพ (Prevent & Control/Response)
34

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม
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สรปุผลงาน :

มกีารพัฒนากระบวนการทีส่ าคัญอย่างต่อเนื่องใน 3 ดา้น ซึง่
เป็นพันธกจิหลักของส่วนราชการ ไดแ้ก่ การเฝ้าระวัง การควบคุม และการ
ป้องกันโรค โดยมกีารออกแบบกระบวนการ และก าหนดมาตรฐานทีช่ัดเจน 
สามารถสือ่สารและสรา้งเครอืขา่ยอาสาสมัครสาธารณสขุในพืน้ทีท่ั่วประเทศ
เพือ่ใหช้มุชนตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรค รวมทัง้มกีาร
ก ากับดูแลควบคุมกระบวนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให ้
ประชาชนเกดิความเชือ่มั่นในการควบคุมโรคของประเทศ โดยมผีลลัพธเ์ชงิ
ประจักษ์ เชน่ การควบคมุการระบาดของโรคอโีบลา เป็นตน้

Value Chain การออกแบบกระบวนการ

การปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธผิลจากการออกแบบกระบวนการท างาน
ทีเ่นน้การมสีว่นรว่มและการสรา้งเครอืขา่ย

หมวด 6 ดา้นกระบวนการคณุภาพและนวตักรรม
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หมวด 1 การน าองคก์าร ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น ไมผ่า่น

1.1 ระบบการน าองคก์ารของสว่น
ราชการ ไดส้รา้งองคก์ารที่
ยั่งยนื โดย
- ก าหนดวสิยัทัศนแ์ละแผน
ยทุธศาสตรเ์ชือ่มโยงสูก่าร
บรรลพัุนธกจิ
- การมุง่เนน้ประโยชนส์ขุ
ประชาชน
- การบรรลผุลยทุธศาสตร์
ประเทศและความสามารถใน
การแขง่ขนั

Basic
(A&D)

• ผูบ้รหิารของสว่นราชการไดส้รา้งความยั่งยนืโดย
การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละยทุธศาสตรท์ีต่อบสนอง
ตอ่พันธกจิและภาระหนา้ทีข่องสว่นราชการ 
(Mission based)

• มกีารถา่ยทอดผา่นระบบการน าเพือ่ใหเ้กดิการ
ด าเนนิการท่ัวทัง้องคก์าร

Advance
(Alignment)

• ผูบ้รหิารของสว่นราชการไดส้รา้งความยั่งยนืโดย
การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละยทุธศาสตรท์ีต่อบสนอง
ตอ่พันธกจิและภาระหนา้ทีข่องสว่นราชการและ
บรูณาการกับยทุธศาสตรข์องประเทศ (Alignment 
with National Strategies)

Excellent
(Integration)

• ผูบ้รหิารของสว่นราชการไดส้รา้งความยั่งยนืโดย
การก าหนดยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองตอ่พันธกจิและ
ภาระหนา้ทีข่องสว่นราชการ บรูณาการกับทศิ
ทางการพัฒนาและยทุธศาสตรป์ระเทศ และ
ยทุธศาสตรพ์ืน้ที ่สรา้งนวตักรรมและวฒันธรรมใน
การมุง่ประโยชนส์ขุประชาชน (Innovation, 
Citizen-centric)

คะแนน หัวขอ้ 1.1

หมวด 1 การน าองคก์าร
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หมวด 1 การน าองคก์าร

หมวด 1 การน าองคก์าร ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

1.2 การป้องกันทจุรติและสรา้ง
ความโปรง่ใส Basic

(A&D)

• ระบบการตรวจสอบและการก ากับดแูลทีเ่สรมิสรา้ง
ความโปรง่ใสและการป้องกันทจุรติ
• มมีาตรการทีถ่า่ยทอดสูก่ารปฏบิัตแิละการตดิตาม
รายงานผลอยา่งชดัเจน

Advance
(Alignment)

• มกีารรายงานผลการด าเนนิการของสว่นราชการตอ่
สาธารณะ และหน่วยงานบังคับบัญชา
• เป็นแบบอยา่งทีด่แีละการสรา้งตน้แบบดา้นความ
โปรง่ใส

Excellent
(Integration)

• การตดิตามประสทิธผิลและตัววดัการป้องกันทจุรติ
ภายในสว่นราชการสม า่เสมอ
• การประเมนิความโปรง่ใสในระดับองคก์ารโดย
บคุคลภายนอกหรอืองคก์รอสิระ

คะแนน หัวขอ้ 1.2

1.3 การมุง่เนน้การบรรลผุล
สมัฤทธิข์องสว่นราชการ
ผา่นการสรา้งการมสีว่นรว่ม
และเครอืขา่ยของบคุลากร
ภายในและภายนอก

Basic
(A&D)

• การสือ่สารและการสรา้งสภาพแวดลอ้มภายใน
เพือ่ใหมุ้ง่เนน้ผลสมัฤทธิ์
• การปรับปรงุกฎระเบยีบเพือ่เอือ้ใหป้ระชาชนและการ
สรา้งเครอืขา่ยกับภายนอกเขา้มารว่มในการท างาน

Advance
(Alignment)

• การตัง้เป้าหมายทา้ทาย และการสง่เสรมิใหเ้กดิ
นวตักรรมของกระบวนการและการบรกิารผา่นเครอืขา่ย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และทอ้งถิน่

Excellent
(Integration)

• การสรา้งนวตักรรมทีม่ผีลกระทบสงูและ เชงิ
นโยบายทีน่ าไปสูก่ารแกปั้ญหาทีม่คีวามซบัซอ้น
(Government –lab)

คะแนน หัวขอ้ 1.3
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หมวด 1 การน าองคก์าร

หมวด 1 การน าองคก์าร ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น ไมผ่า่น

1.4 การค านงึถงึผลกระทบตอ่
สงัคมและการมุง่เนน้ใหเ้กดิผล
ลัพธท์ีน่ าไปสูก่ารพัฒนา
ประเทศตามทศิทาง
ยทุธศาสตร์

Basic
(A&D)

• การประเมนิและตดิตามโครงการ กระบวนการ 
และยทุธศาสตรท์ีอ่าจมผีลกระทบเชงิลบตอ่สงัคม
• การตดิตามตัวชีว้ดัและผลการด าเนนิการของ
องคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง

Advance
(Alignment)

• การสรา้งการมสีว่นรว่มและเครอืขา่ยเพือ่การ
ตดิตามรายงานกระทบโดยผา่นกลไกการสือ่สาร
และเทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่น าไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหาอยา่งทันกาล

Excellent
(Integration)

• การตดิตามผลการด าเนนิการและผลกระทบที่
เกดิขึน้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวและผลกระทบ
ทีม่ตีอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และ
สิง่แวดลอ้ม 

คะแนน หัวขอ้ 1.4



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์
ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

2.1 กระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตรท์ี ่ตอบสนอง
ความทา้ทาย สรา้ง นวตักรรม
เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง
และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุของ
ประชาชน

Basic
(A&D)

• กระบวนการวางแผนยทุธศาสตรอ์ยา่งเป็นระบบทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว ตอบสนองความตอ้ง การของ
ประชาชนและบรรลพัุนธกจิสว่นราชการ

• แนวทางการถา่ยทอดยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิัต ิ

Advance
(Alignment)

แผนยทุธศาสตรต์อบสนองความทา้ทายของสว่น
ราชการ มกีารคาดการณ์การเปลีย่นแปลงทีก่ าลังจะ
เกดิในอนาคต และแผนรองรับเพือ่ตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง (รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการ
น าเอาระบบดจิทัิลมาใช)้

Excellent
(Integration)

สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งโอกาส
ทางเชงิยทุธศาสตรใ์หม ่ๆ ทีน่ าไปสูป่ระโยชนส์ขุของ
ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศทัง้ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว

คะแนน หัวขอ้ 2.1

2.2 การก าหนดเป้าหมายเชงิ
ยทุธศาสตรทั์ง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวทีส่อดคลอ้งกับพันธ
กจิของสว่นราชการและ
เชือ่มโยงกับยทุธศาสตรช์าติ

Basic
(A&D)

การก าหนดเป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ดัเชงิยทุธศาสตรท์ี่
ตอบสนองตอ่พันธกจิของสว่นราชการทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว รวมทัง้การสรา้งการเปลีย่นแปลง

Advance
(Alignment)

มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบของเป้าประสงคแ์ละตัวชีว้ดั
เชงิยทุธศาสตรท์ีเ่กดิกับยทุธศาสตรป์ระเทศทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว

Excellent
(Integration)

มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งระดับองคก์ารและผลกระทบ
ทัง้ทางตรงทางออ้มทีส่ง่ผลตอ่ระบบเศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้มของประเทศ

คะแนน หัวขอ้ 2.2
39
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

2.3 แผนปฏบิัตกิารทีข่บัเคลือ่น
ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ
ลงไปทกุภาคสว่นโดยผา่น
เครอืขา่ยทัง้ภายในและ
ภายนอก

Basic
(A&D)

แผนปฏบิัตกิารทีค่รอบคลมุทกุสว่นงาน ชดัเจน และ
สือ่สารสูก่ารปฏบิัตไิปยังทกุกลุม่ทัง้ภายในและ
ภายนอก

Advance
(Alignment)

แผนปฏบิัตกิารทีส่นับสนุนความส าเร็จของยทุธศาสตร์
ของสว่นราชการ ครอบคลมุทกุสว่นงาน ชดัเจน และ
เนน้การเกดิประสทิธภิาพ (การท านอ้ยไดม้าก) และ
การสรา้งคณุคา่แกป่ระชาชน (Public value)

Excellent
(Integration)

แผนปฏบิัตกิารทีส่นับสนุนความส าเร็จของยทุธศาสตร์
ของสว่นราชการครอบคลมุทกุสว่นงาน ชดัเจน และ
สือ่สารสู่

การปฏบิัตผิา่นเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก และ
การใชข้อ้มลูรว่มกัน เพือ่การประสานงานใหเ้กดิ
ความส าเร็จ

คะแนน หัวขอ้ 2.3

2.4 การตดิตามผลของการบรรลุ
เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์
การแกไ้ขปัญหา และการ
รายงานผลอยา่งมี
ประสทิธผิล

Basic
(A&D)

การตดิตามรายงานผลการด าเนนิการตามแผน และ
การบรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ และการรายงานผล
สูส่าธารณะ (Open by default)

Advance
(Alignment)

การคาดการณ์ของผลการด าเนนิการตามแผน  การ
แกปั้ญหา และการปรับแผนใหทั้นตอ่การเปลีย่นแปลง 
(Projection)

Excellent
(Integration)

การคาดการณ์ของผลการด าเนนิการตามแผน การ
แกปั้ญหา และการปรับแผนทีต่อบสนองทันเวลา เชงิ
รกุ อยา่งมปีระสทิธผิล (Proactive and effective)

คะแนน หัวขอ้ 2.4



หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

3.1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศ
ดา้นการบรกิารประชาชนที่
ทันสมัยรวดเร็วและเขา้ถงึใน
ทกุระดับ

Basic
(A&D)

การใชข้อ้มลูและสารสนเทศของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีทีม่อียูใ่นปัจจบุันเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการทีแ่ตกตา่ง (Customer centric)

Advance
(Alignment)

การใชข้อ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ(รวมทัง้
เทคโนโลยดีจิทัิล)เพือ่คน้หาความตอ้งการและความ
คาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกตา่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
(Digital technology, Customer centric)

Excellent
(Integration)

การใชข้อ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ภายในและ
ภายนอก(รวมทัง้การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม) 
เพือ่วางนโยบายเชงิรกุในการตอบสนองความตอ้งการ
และความคาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีทัง้ปัจจบุันและอนาคต (Actionable policy solution) 

คะแนน หัวขอ้ 3.1

3.2 การประเมนิผลความพงึพอใจ 
ความผกูพันของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี เพือ่น ามาใช ้

ประโยชน์

Basic
(A&D)

การประเมนิความพงึพอใจ และความผกูพัน ของกลุม่
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักเพือ่น ามาวเิคราะห์
และปรับปรงุกระบวนการท างาน

Advance
(Alignment)

การใชผ้ลการประเมนิความพงึพอใจ และความผกูพัน 
ของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักเพือ่น ามา
วเิคราะหค์วามตอ้งการ และแกปั้ญหาในเชงิรกุ 

Excellent
(Integration)

การบรูณาการขอ้มลูการประเมนิความพงึพอใจ และความ
ผกูพัน กับฐานขอ้มลูของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีจากแหลง่อืน่ๆ เพือ่การวางแผนยทุธศาสตรแ์ละ
การสรา้งนวตักรรมในการใหบ้รกิาร 

คะแนน หัวขอ้ 3.2
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หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิาร ที่
สรา้งความแตกตา่ง และ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะ
กลุม่ และตา่งความตอ้งการ

Basic
(A&D)

การบรกิารทีต่อบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
หลัก และการถา่ยทอดสูก่ารปฏบิัตใินทกุหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

Advance
(Alignment)

การสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีต่อบสนองความ
ตอ้งการทัง้ภาพรวมและเฉพาะกลุม่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล (Customer groups and segments)

Excellent
(Integration)

การสรา้งนวตักรรมการบรกิารทีส่ามารถใหบ้รกิาร
เฉพาะบคุคลทีส่ามารถออกแบบได ้
(Personalized/Customized service)

คะแนน หัวขอ้ 3.3

3.4 กระบวนการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนที่
รวดเร็ว และสรา้งสรร เพือ่
ตอบสนองไดทั้นความตอ้งการ

Basic
(A&D)

กระบวนการรับขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ และมี
มาตรฐานการจัดการขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล

Advance
(Alignment)

กระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ 
รวดเร็ว ทันการ และตอบสนองอยา่งมปีระสทิธผิล

Excellent
(Integration)

กระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบและ
การใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารมาเพือ่การตอบสนอง
อยา่งมปีระสทิธผิล และสรา้งความพงึพอใจในการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน

คะแนน หัวขอ้ 3.4
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หมวด 4 การวดัวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

หมวด 4 การวดัวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้
ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

4.1 การใชข้อ้มลูและสารสนเทศมา
ก าหนดตัววดัทีส่ามารถใช ้

ตดิตามงานทัง้ในระดับ
ปฏบิัตกิาร และระดับยทุธศาสตร์
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล รวมทัง้
การสือ่สารสูผู่ใ้ชง้านทัง้ภายใน
และภายนอก

Basic
(A&D)

การวางแผนและการรวบรวมขอ้มลูและตัววดัทัง้ใน
ระดับปฏบิัตกิาร และยทุธศาสตรโ์ดยผา่นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(Efficient use of Performance measures)

Advance
(Alignment)

ระบบการจัดการขอ้มลู และสารสนเทศ มี
ประสทิธภิาพ ปลอดภัย น่าเชือ่ถอื พรอ้มใช ้และเอือ้
ใหบ้คุลากรและผูใ้ชง้านทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล (Quality and availability of
data and information)

Excellent
(Integration)

การจัดใหข้อ้มลูและสารสนเทศทีม่ปีระโยชนต์อ่
ผูใ้ชง้านภายนอกรวมทัง้ภาคประชาชนสามารถ
น าไปใชไ้ดทั้นทโีดยไมต่อ้งรอ้งขอ (Public data 
portal)

คะแนน หัวขอ้ 4.1

4.2 การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและ
ตัววดัเพือ่การแกปั้ญหาและ
ตอบสนองไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ ทันเวลา และเชงิ
รกุ 

Basic
(A&D)

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและตัววดัทีร่วบรวมในทกุ
ระดับในสว่นราชการเพือ่การแกปั้ญหาใน
กระบวนการท างานตา่งๆในสว่นราชการ

Advance
(Alignment)

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและตัววดัในทกุระดับใน
สว่นราชการเพือ่คน้หาสาเหตขุองปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาในเชงินโยบายและการปรับยทุธศาสตร์

Excellent
(Integration)

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลูและตัววดัทีร่วบรวม
เชือ่มโยงในทกุระดับในสว่นราชการและผลลัพธท์ี่
เกดิขึน้เพือ่คน้หาสาเหตขุองปัญหา แกปั้ญหาได ้
อยา่งทันการ และสามารถคาดการณ์ผลลัพธต์ามที่
วางแผนไว ้

คะแนน หัวขอ้ 4.2
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หมวด 4 การวดัวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

หมวด 4 การวดัวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ

หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น
ไม่
ผา่น

4.3 การใชค้วามรู ้และสตปัิญญาใน
การแกปั้ญหา เรยีนรูแ้ละมี
เหตผุล Basic

(A&D)

กระบวนการรวบรวมขอ้มลู สารสนเทศ และองค์
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสว่นราชการ อยา่งเป็นระบบ
เพือ่ใชใ้นการเรยีนรู ้พัฒนา และตอ่ยอดการพัฒนา
ของสว่นราชการ

Advance
(Alignment)

มกีารวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงกับขอ้มลู สารสนเทศ 
และองคค์วามรู ้นอกสว่นราชการเพือ่การแกไ้ข
ปัญหา และสรา้งนวตักรรม 

Excellent
(Integration)

มกีารวเิคราะหแ์ละน าไปสูก่ารแกไ้ขปรับปรงุจนเกดิ
เป็นกระบวนการทีเ่ป็นเลศิ และผลลัพธท์ีด่สีูก่าร
บรรลยุทุธศาสตร ์การสรา้งมลูคา่ และการบรกิาร
ประชาชนทีด่ยี ิง่ข ึน้

คะแนน หัวขอ้ 4.3



หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร
ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

5.1 นโยบายและระบบการจัดการ
ดา้นบคุลากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ ตอบสนอง
ยทุธศาสตร ์และสรา้ง
แรงจงูใจ

Basic
(A&D)

ระบบการสรรหา วา่จา้ง บรรจ ุและการจัดวางคนไปยัง
ต าแหน่งงานทีต่รงกับความถนัดและความตอ้งการเพือ่
ประโยชนส์งูสดุของระบบงานของราชการ โดยค านงึถงึ
ความตอ้งการทีห่ลากหลายของประชาชน 

Advance
(Alignment)

การประเมนิประสทิธผิลการท างานและเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ของบคุลากรทกุกลุม่สามารถสรา้งแรงจูงใจ
ใหบ้คุลากรทุม่เท และท างานใหม้ปีระสทิธภิาพสงู
ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละมุง่เนน้ประโยชนส์ขุแก่
ประชาชน (High Performance)

Excellent
(Integration)

นโยบายการจัดการดา้นบคุลากรสนับสนุนการท างานทีม่ี
ความคลอ่งตัวและปรับเปลีย่นใหทั้นกับการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอ้มการท างาน 

คะแนน หัวขอ้ 5.1

5.2 ระบบการท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพ คลอ่งตัว และ
มุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์ Basic

(A&D)

สภาพแวดลอ้มในการท างานที่
• ปลอดภัย
• สนับสนุนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ
• คลอ่งตัว
• รว่มกันท างานใหเ้กดิประสทิธผิล

Advance
(Alignment)

สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหบ้คุลากรมคีวามรับผดิชอบ
(Empower) กลา้ตัดสนิใจ เขา้ถงึขอ้มลูเพือ่ใชส้นับสนุน
การท างานและการแกปั้ญหา เพือ่บรรลแุผนงานหลักของ
องคก์ร

Excellent
(Integration)

การท างานทีเ่ป็นทมีทีม่สีมรรถนะสงู มคีวามคลอ่งตัว 
และสามารถท างานรว่มกับเครอืขา่ยภายนอก เพือ่น าไปสู่

แกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้นอยา่งมปีระสทิธผิล

คะแนน หัวขอ้ 5.2
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร
ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

5.3 การสรา้งวฒันธรรมการ
ท างานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ 
และความรว่มมอื 

Basic
(A&D)

การสรา้งวฒันธรรมในการท างานทีเ่ป็นมอือาชพี เปิดโอกาส
ในการน าเสนอความคดิรเิริม่และสนับสนุนความคดิ
สรา้งสรรค์

Advance
(Alignment)

การคน้หาปัจจัยทีท่ าใหบ้คุลากรมคีวามผกูพัน ทุ่มเท มผีล
การปฏบิัตงิานทีด่ ีและสรา้งวฒันธรรมการท างานทีน่ าไปสู่

ผลลัพธข์ององคก์าร

Excellent
(Integration)

การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สรา้ง
ความภมูใิจ และความเป็นเจา้ของใหแ้กบ่คุลากร (Public 
Entrepreneurship) และรว่มมอืเพือ่น าพาองคก์รไปสู่

ความส าเร็จ และประโยชนท์ีเ่กดิกับสงัคมและประชาชน 

คะแนน หัวขอ้ 5.3
5.4 ระบบการพัฒนาบคุลากรให ้

มคีวามรู ้ความสามารถ กา้ว
ทันเทคโนโลย ีแกไ้ข
ปัญหา สรา้งความรอบรู ้
และความมจีรยิธรรม

Basic
(A&D)

ระบบการพัฒนาบคุลากรทีส่รา้งคนใหม้ี
• คณุธรรม จรยิธรรม
• มคีวามรูแ้ละทักษะในการแกปั้ญหา
• ทักษะดา้นดจิทัิลและความรอบรูใ้หทั้นตอ่การ

เปลีย่นแปลง 

Advance
(Alignment)

ระบบการพัฒนาบคุลากรเพือ่เพิม่พนู สัง่สมทักษะความรู ้
ความเชีย่วชาญในดา้นตา่ง ๆ ทีม่คีวามส าคัญตอ่สมรรถนะ
หลักและการบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ

Excellent
(Integration)

ระบบการพัฒนาบคุลากรและผูน้ าใหม้ทัีกษะสามารถ
ปฏบิัตงิานไดห้ลากหลาย มคีวามรอบรู ้สามารถตัดสนิใจ
และมคีวามคดิในเชงิวกิฤต ิพรอ้มรับปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้น
มากยิง่ขึน้ (Fluid Intelligence/Complex problem 
solving)

คะแนน หัวขอ้ 5.4
46



หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร
ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

6.1 กระบวนการท างานที่
เชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ
กระบวนการ เพือ่น าสู่

ผลลัพธท์ีต่อ้งการ

Basic
(A&D)

การออกแบบกระบวนการท างานใหม้กีารเชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบ (End-to-end process design) เพือ่
สง่มอบผลลัพธท์ีม่คีณุคา่แกป่ระชาชน รวมถงึประสาน
การท างานทีข่า้มสว่นราชการ(Cross-boundary
process) เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ

Advance
(Alignment)

มกีารตดิตามควบคมุกระบวนการโดยใชต้ัววดัและใช ้

ประโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทัิลทีทั่นสมัย และขอ้มลู
รว่มกับเครอืขา่ยภายนอกเพือ่การท างานทีเ่กดิ
ประสทิธผิล

Excellent
(Integration)

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในการจัดการกระบวนการและ
การตดิตามรายงานผลอยา่งรวดเร็ว ฉับไว และ
ตอบสนองการบรูณาการทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ 
(Operational excellence)

คะแนน หัวขอ้ 6.1
6.2 การสรา้งนวตักรรมในการ

ปรับปรงุปรับปรงุผลผลติ 
กระบวนการ และการ
บรกิาร

Basic
(A&D)

การบรหิารจัดการกระบวนการอยา่งเป็นระบบทัง้
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน มกีาร
ตดิตาม และปรับปรงุเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล โดยมุง่เนน้
คณุคา่แกป่ระชาชน 

Advance
(Alignment)

การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรงุกระบวนการ
• กระบวนการหลัก
• กระบวนการสนับสนุน
• การบรกิารประชาชน
• ความสะดวกและการสือ่สาร

Excellent
(Integration)

การสรา้งนวตักรรมในการปรับปรงุผลผลติ และการ
แกไ้ขปัญหาในเชงิกระบวนการระดับองคก์รจนเกดิ
ความเป็นเลศิ น าไปสูผ่ลลัพธท์ีเ่ป็นประโยชนก์ับ
ประชาชนและภาคธรุกจิ (Public value)

คะแนน หัวขอ้ 6.2
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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

6.3 การลดตน้ทนุและการใช ้

ทรัพยากรเพือ่สรา้งความมี
ประสทิธภิาพ และ
ความสามารถในการแขง่ขนั

Basic
(A&D)

มกีารวเิคราะหต์น้ทนุ และการลงทนุในทรัพยากร
ตา่งๆทีใ่ชใ้นกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน เพือ่การควบคมุตน้ทนุโดยรวม

Advance
(Alignment)

น าผลการวเิคราะหไ์ปใชใ้นการลดตน้ทนุและเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน จาก
• นโยบายการลดตน้ทนุ
• จากการใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย
• แบง่ปันทรัพยากรในการท างานรว่มกัน

Excellent
(Integration)

การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่นวตักรรมในการลด
ตน้ทนุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน
โดยใชข้อ้มลูเทยีบเคยีงทัง้ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

คะแนน หัวขอ้ 6.3



หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร ผลการ
ประเมนิ ค าอธบิายผล

การประเมนิ
หวัขอ้ PMQA ระดับของการด าเนนิการ ผา่น

ไม่
ผา่น

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลท่ัวทัง้
องคก์ร และผลกระทบตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศและ
ผลลัพธ์

Basic
(A&D)

• การตดิตามควบคมุประสทิธผิลของกระบวนการ
หลัก และตัววดัเชงิยทุธศาสตร ์ทัง้ในดา้น
คณุภาพ ความปลอดภัย ตน้ทนุ เพือ่การสง่มอบ
คณุคา่ตอ่ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

• การตดิตามควบคมุกระบวนการสนับสนุนตา่ง ๆ
ภายในของสว่นราชการ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล
ทัง้ในดา้นคณุภาพ ความปลอดภัย ตน้ทนุ เพือ่
การสง่มอบคณุคา่ตอ่ประชาชนและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

Advance
(Alignment)

การเตรยีมการเชงิรกุเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิตอ่
ประสทิธผิลขององคก์ารโดย
• การจัดการความเสีย่ง
• การตดิตามควบคมุกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนโดยใชต้วัวดัและขอ้มลูทัง้ใน
เชงิป้องกันและเชงิรกุ 
• การเตรยีมพรอ้มเพือ่รับมอืกบัเหตกุารณ์ ภัยพบิัต ิ
และภาวะฉุกเฉนิซึง่อาจสง่ผลตอ่ประสทิธผิลของ
กระบวนการและน ามาแกปั้ญหาไดทั้นทว่งท ี

Excellent
(Integration)

การประสานงานและบรูณาการของกระบวนการ
ตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกเพือ่การสรา้ง
มลูคา่เพิม่ ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละสง่ผลตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม 

คะแนน หัวขอ้ 6.4
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หมวด 7 ผลลพัธ์
ผลการ

ด าเนนิการ
การประเมนิผลการด าเนนิการ

เทยีบกบัคา่เป้าหมาย

คะแนน
หวั
ขอ้

PMQA รายการตัววัด
คา่

เป้าหมาย 
(หน่วย)

2560 2561
ต ่า
กวา่
90%

อยูร่ะหวา่ง
90-95%

บรรลุ
เป้าหมาย

(อยูร่ะหวา่ง
96-100%)

สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 
ระหวา่ง 

101-110%

สงูกวา่คา่
เป้าหมาย
110% ขึน้

ไป

7.1 การบรรลผุลลัพธข์อง
ตัวชีว้ัดตามพันธกจิ 
(จ านวน 5 ตัววัด)

คะแนน หัวขอ้ 7.1

หมวด 7 ผลลพัธ์
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