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 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร 
(สำ�นักง�น ก.พ.ร.) ได้พัฒน�กรอบแนวท�งก�รยกระดับสู่
ระบบร�ชก�ร 4.0 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยง�นภ�ครัฐมีก�ร
พัฒน�องค์ก�รไปสู่“ระบบร�ชก�ร 4.0” ที่มีก�รทำ�ง�นอย่�ง
เปิดกว้�งและเชื ่อมโยงถึงกัน (Open & Connected
Government) มีก�รทำ�ง�นโดยยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง 
(Citizen-Centric Government)  เป็นองค์ก�รที ่มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance
Government) โดยอ�ศัยปัจจัยหลักสำ�คัญคือ ก�รส�นพลัง
ทุกภ�คส่วน (Collaboration) ก�รสร้�งนวัตกรรม (Innovation) 
และก�รปรับเข้�สู่ก�รเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) 
ทั้งนี้ต้องปฏิบัติง�นต�มหลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�ร
กิจก�รบ้�นเมืองท่ีดี ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประช�ชนเป็นหลัก
เพ่ือให้ส�ม�รถเป็นท่ีไว้ว�งใจและเป็นท่ีพ่ึงพิงได้ของประช�ชน 
 
 สำ�นักง�น ก.พ.ร. จึงได้พัฒน�เคร่ืองมือประเมินสถ�นะ
ของหน่วยง�นภ�ครัฐในก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 หรือ PMQA 4.0 
พร้อมทั้งได้จัดทำ�คู่มือประเมินสถ�นะของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ในก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 ขึ้น เพื่อให้หน่วยง�นใช้เป็น
แนวท�งประกอบก�รพิจ�รณ�ก�รประเมินสถ�นะของตนเอง
โดยภ�ยในคู่มือจะกล่�วถึงท่ีม�ของระบบร�ชก�ร 4.0 แนวท�ง
ก�รขับเคล่ือนในก�รพัฒน�สู่ระบบร�ชก�ร 4.0 เกณฑ์ในก�ร

ประเมินสถ�นะ พร้อมด้วยแนวท�งและตัวอย่�งก�รดำ�เนินง�น
ท่ีสำ�คัญ ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยง�นภ�ครัฐมีแนวท�งในก�รประเมิน
สถ�นะของตนเองได้อย่�งชัดเจนม�กยิ่งขึ้น
 
 เครื ่องมือประเมินสถ�นะของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ในก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 จึงเปรียบเสมือนกลไกหน่ึงท่ีทำ�ให้
หน่วยง�นได้มีก�รวิเคร�ะห์ถึงช่องว่�งและโอก�สในก�รพัฒน� 
โดยเป็นก�รประเมินระบบบริห�รของหน่วยง�นภ�ครัฐในเชิง
บูรณ�ก�ร ที่มีก�รเชื่อมโยงยุทธศ�สตร์ของหน่วยง�นกับ
เป้�หม�ยและทิศท�งของก�รพัฒน�ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใหห้น่วยง�นภ�ครัฐส�ม�รถประเมินสถ�นะของก�รเป็น
ระบบร�ชก�ร 4.0 ได้ด้วยตนเอง และส�ม�รถนำ�ผลจ�กก�รประเมิน
ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รจัดทำ�แผนพัฒน�องค์ก�ร 
แผนยุทธศ�สตร์ของหน่วยง�น อันจะนำ�ไปสู่ก�รยกระดับ
ของหน่วยง�นภ�ครัฐให้เป็นระบบร�ชก�ร 4.0 ต่อไป

คำ นำ 



วิสัยทัศน์ของประเทศไทย
 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”
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  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่�ว รัฐบ�ลจึงมีนโยบ�ย
ที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒน�
ประเทศไทยไปสู่ก�รเป็นประเทศไทย 4.0 ดังน้ันระบบร�ชก�ร
จึงต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้น
จ�กก�รเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภ�ครัฐหรือระบบร�ชก�ร
จะต้องทำ�ง�นโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อประโยชน์สุขของ
ประช�ชนเป็นหลัก (Better Governance, Happier 
Citizens) หม�ยคว�มว่� ระบบร�ชก�รไทยจะต้องปฎิรูป
ขน�นใหญ่ เพื่อให้ส�ม�รถเป็นที่ไว้ว�งใจและเป็นพึ่งของ
ประช�ชนได้อย่�งแท้จริง กล่�วคือภ�ครัฐต้องปรับตัวและ
ต้องพลิกโฉมเข้�สู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภ�พภ�ครัฐ
สู่สังคมดิจิทัลท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว เพ่ือตอบสนอง
คว�มต้องก�รของประช�ชน และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลท่�มกล�ง

คว�มเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่ส�ม�รถค�ดเด�ได้ ดังนั้น
ภ�ครัฐจึงต้องมุ่งเน้นคว�มคล่องตัวเพ่ือขับเคล่ือนภ�รกิจพิเศษ 
(Agenda-based) และนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลเข้�ม�พลิกโฉม
หน่วยง�นภ�ครัฐสู่ระบบร�ชก�ร 4.0 (Government 4.0 
หรือ Gov. 4.0) อันเป็นฟันเฟืองและเส�หลักที ่ส ำ�คัญ
ในก�รขับเคล่ือนนโยบ�ยของรัฐบ�ล ให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้
อย่�งสอดคล้องกับทิศท�งในก�รบริห�รง�นของประเทศให้
ก้�วสู่ก�รเป็นประเทศที่พัฒน�แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไกก�ร
พัฒน�ระบบร�ชก�รมีก�รปรับตัวต่อคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ อีก
ทั้งเป็นก�รเพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขันกับน�น�ประเทศ และ
ยังเป็นก�รยกระดับสมรรถนะของหน่วยง�นภ�ครัฐให้
มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

 ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทย “ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒน�แล้ว ด้วยก�รพัฒน�
ต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีฐ�นคิดหลักคือ เปล่ียนจ�กก�รผลิตสินค้�โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้�เชิงนวัตกรรม เปล่ียนจ�ก
ก�รขับเคล่ือนประเทศด้วยภ�คอุตส�หกรรมไปสู่ก�รขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี คว�มคิดสร้�งสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจ�ก
ก�รเน้นภ�คก�รผลิตสินค้�ไปสู่ก�รเน้นภ�คบริก�รม�กขึ้น

บทนำ 
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1.1 ความเป็นมาของระบบราชการ 4.0
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1.2 เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

 จ�กแนวคิดของก�รพัฒน�หน่วยง�นภ�ครัฐสู่ระบบร�ชก�ร 4.0 เพื่อให้รองรับต่อก�รเปลี่ยนแปลงและก�รเป็น
ประเทศไทย 4.0 ต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล ดังนั้น ก�รพัฒน�สู่ระบบร�ชก�ร 4.0 จึงมีเป้�หม�ยหลักเพื่อให้ภ�ครัฐส�ม�รถเป็น
ที่พึ่ง ที่เชื่อถือและไว้ว�งใจได้ของประช�ชน โดยได้กำ�หนดเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไว้ ดังนี้ 

  1.ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน
(Open & Connected Government) ต้องมีคว�มเปิดเผย
โปร่งใสในก�รทำ�ง�น โดยบุคคลภ�ยนอกส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล
ข่�วส�รของท�งร�ชก�รหรือมีก�รแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
และส�ม�รถเข้�ม�ตรวจสอบก�รทำ�ง�นได้ ตลอดจนเปิดกว้�งให้
กลไกหรือภ�คส่วนอ่ืนๆ เช่น ภ�คเอกชน ภ�คประช�สังคม ได้เข้�ม�
มีส่วนร่วม และโอนถ่�ยภ�รกิจท่ีภ�ครัฐไม่ควรดำ�เนินก�รเองออกไป
ให้แก่ภ�คส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รแทน โดยก�รจัด
ระเบียบคว�มสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้�งให้สอดรับกับก�รทำ�ง�นใน
แนวระน�บ ในลักษณะของเครือข่�ย ม�กกว่�ต�มส�ยก�รบังคับบัญช�
ในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงก�รทำ�ง�นภ�ยในภ�ครัฐ
ด้วยกันเองให้มีเอกภ�พและสอดรับประส�นกัน ไม่ว่�จะเป็นก�ร
บริห�รร�ชก�รส่วนกล�ง ส่วนภูมิภ�คและส่วนท้องถิ่น

  2.ระบบราชการที ่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทำ�ง�น
ในเชิงรุก และมองไปข้�งหน้� โดยต้ังคำ�ถ�มกับตนเองเสมอว่�
ประช�ชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญห�คว�มต้องก�รและ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน โดยไม่ต้องรอให้ประช�ชน
เข้�ม�ติดต่อขอรับบริก�รหรือร้องขอคว�มช่วยเหลือจ�ก
ท�งร�ชก�ร (Proactive Public Services) รวมท้ังใช้ประโยชน์
จ�กข้อมูลของท�งร�ชก�ร (Big Government Data) และ
ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะที่ตรงกับ
คว�มต้องก�รของประช�ชน (Personalized หรือ Tailored
Services) พร้อมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวกโดยมีก�รเช่ือมโยง
กันเองของหน่วยง�นร�ชก�รเพื่อให้บริก�รต่�งๆ ส�ม�รถ
เสร็จส้ินในจุดเดียว ประช�ชนส�ม�รถใช้บริก�รของท�งร�ชก�ร
ได้ตลอดเวล�ต�มคว�มต้องก�ร และส�ม�รถติดต่อได้
หล�ยช่องท�งผสมผส�นกัน ทั้งก�รติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อ
ผ่�นอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน
ท�งโทรศัพท์มือถือ

  
  3.หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ต้องทำ�ง�นอย่�งเตรียมก�รณ์ไว้ล่วงหน้� มีก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียง
สร้�งนวัตกรรมหรือคว�มคิดริเริ่มและประยุกต์องค์คว�มรู้
ในแบบสหส�ข�วิช�เข้�ม�ใช้ในก�รตอบโต้กับโลกแห่งก�ร
เปลี่ยนแปลงอย่�งฉับพลัน เพื่อสร้�งคุณค่� มีคว�มยืดหยุ่น
และคว�มส�ม�รถในก�รตอบสนองกับสถ�นก�รณ์ต่�งๆ 
ได้อย่�งทันเวล� ตลอดจนเป็นองค์ก�รที่มีขีดสมรรถนะสูง 
และปรับตัวเข้�สู่สภ�พคว�มเป็นสำ�นักง�นสมัยใหม่ รวมทั้ง
ทำ�ให้ข้�ร�ชก�รมีคว�มผูกพันต่อก�รปฏิบัติร�ชก�รและ
ปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสมกับบทบ�ทของตน กล่�วคือ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
(Better Governance, Happier Citizens)

ภาพที่ 1 ระบบราชการ 4.0
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 1) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการทำางานของรัฐบาล จะต้อง
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของข้อมูล
ส�รสนเทศท่ีถูกต้อง เชิงลึกและส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
ได้จริง และเกิดคว�มคุ้มค่� 
 2) ในฐานะเป็นผู้กำากับดูแล จะต้องมีคว�มเป็นกล�งและ
ตรงไปตรงม� รวมท้ังว�งกฎระเบียบให้เหม�ะสม (Smart Regulation)
และยกเลิกก�รควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพื่อไม่ให้เป็นภ�ระ
หรืออุปสรรคต่อประช�ชนหรือก�รประกอบธุรกิจ 
 3) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัต ิ ก็จะต้องมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบต่อหน้�ที่ ทำ�ง�นร่วมมือกันระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ 
ในทุกระดับได้ และส�ม�รถบูรณ�ก�รเช่ือมโยงก�รทำ�ง�นต�มห่วงโซ่
ยุทธศ�สตร์ต้ังแต่ต้นจนจบ รวมท้ังใช้ทรัพย�กรและบริก�รต่�งๆ 
ร่วมกัน 

 ฉะนั้น คว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ไปสู่ระบบร�ชก�ร 4.0 ดังกล่�วต้องอ�ศัยปัจจัยสำ�คัญๆ อย่�งน้อย 3 ประก�ร ได้แก่ 

 1. การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอ่ืน ๆ  ในสังคม (Collaboration) เป็นก�รยกระดับก�รทำ�ง�น
ให้สูงข้ึนไปกว่�ก�รประส�นง�นกัน (Coordination) หรือทำ�ง�น
ด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่ก�รร่วมมือกัน (Collaboration)
อย่�งแท้จริง โดยจัดระบบให้มีก�รว�งแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้�หม�ยท่ีต้องก�รร่วมกัน มีก�รระดมและนำ�เอ�ทรัพย�กร
ทุกชนิดเข้�ม�แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีก�รยอมรับ
คว�มเส่ียงและรับผิดชอบต่อผลสำ�เร็จท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน เพ่ือพัฒน�
ประเทศหรือแก้ปัญห�คว�มต้องก�รของประช�ชนที่มีคว�ม
สลับซับซ้อนม�กขึ้น จนไม่มีภ�คส่วนใดในสังคมจะส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำ�พังอีกต่อไป หรือเป็นก�ร
บริห�รกิจก�รบ้�นเมืองในรูปแบบ “ประช�รัฐ”

 2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นก�รคิดค้น
และแสวงห�วิธีก�รหรือแนวท�ง (Solutions) ใหม่ๆ อันจะเกิด
ผลกระทบมห�ศ�ล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบ
ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะและนโยบ�ยส�ธ�รณะให้ส�ม�รถตอบโจทย์
คว�มท้�ท�ยของประเทศหรือตอบสนองปัญห�คว�มต้องก�ร
ของประช�ชนได้อย่�งมีคุณภ�พ อันแปรผันไปต�มสภ�พพลวัต
ของก�รเปล่ียนแปลง โดยอ�ศัยรูปแบบห้องปฏิบัติก�รนวัตกรรม
ภ�ครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนก�ร
คว�มคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่
ให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและเข้�ถึง
คว�มรู้สึกของประช�ชน (Empathize) นำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์

ถึงปัญห� (Define) และใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์เพื่อสร้�งไอเดีย 
(Ideate) สำ�หรับ พัฒน�ต้นแบบ (Prototype) และทำ�ก�ร
ทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนนำ�ไปขย�ยผลต่อไป หรือเป็นก�ร
นำ�เอ�ศ�สตร์พระร�ช�ว่�ด้วย “เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�”ม�ประยุกต์ใช้
 
 3. การปรับเข้าสู ่การเป็นดิจิทัล  (Digitization/
Digitalization) เป็นก�รผสมผส�นกันของก�รจัดเก็บและประมวล
ข้อมูลผ่�นคล�วด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์
ประเภทสม�ร์ทโฟน (Smart Phone) และก�รทำ�ง�นร่วมกันผ่�น
เคร่ืองมือต่�งๆ (Collaboration Tools) ทำ�ให้ส�ม�รถติดต่อกัน
ได้อย่�งเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่�จะอยู่ท่ีใด ส�ม�รถวิเคร�ะห์
ข้อมูลที่สลับซับซ้อนต่�งๆ วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประช�ชน เกิดผลกระทบอย่�งสูง และส�ม�รถตอบสนอง
ต่อคว�มค�ดหวังในก�รให้บริก�รของท�งร�ชก�รที่จะต้อง
ดำ�เนินก�รได้ทุกเวล� ทุกสถ�นที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องท�ง 
ได้อย่�งมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 
 ในส่วนของข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ท่ีของรัฐต้องได้รับก�ร
ปรับเปล่ียนกระบวนก�รท�งคว�มคิด (Mindset) ให้ตนเองมีคว�ม
เป็นผู้ประกอบก�รส�ธ�รณะ (Public Entrepreneurship) 
เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำ�เป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตน อันจะช่วยทำ�ให้ส�ม�รถแสดงบทบ�ทของก�รเป็นผู้นำ�
ก�รเปล่ียนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้�งคุณค่� (Public 
Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประช�ชน 
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 ก�รทำ�ง�นของระบบร�ชก�รต้องปรับเปลี่ยนจ�กก�รทำ�ง�นรูปแบบเดิมๆ ม�สู่ระบบร�ชก�รรูปแบบใหม่ ดังต�ร�งที่ 1 
เพื่อปรับตัวรองรับก�รเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้น

ตารางที่ 1 สรุปการเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการเดิมและระบบราชการใหม่ 

ก�รทำ�ง�นแยกต�มภ�รกิจของแต่ละหน่วยง�น แม้มีก�รทำ�ง�น
ประส�นง�นกันระหว่�งหน่วยง�น แต่ยังไม่ใช่ก�รบูรณ�ก�รอย่�ง
แท้จริง (Autonomy, Separation)
ก�รทำ�ง�นยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่�งเต็มรูปแบบและยังเป็น
ก�รทำ�ง�นต�มส�ยก�รบังคับบัญช�ในแนวด่ิง (Fragmentation, 
Hierarchy, Silo, Vertical Approach)

ให้บริก�รเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันอย่�งต�ยตัวต�มสิทธิพื้นฐ�นของ
บุคคลที่รัฐกำ�หนด (Standardization)
ระบบทำ�ง�นในแบบอน�ล็อก (Analog)
ก�รดำ�เนินง�นเชิงรับ ต�มสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น (Passive)

ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่ก�รปฏิบัติง�นต�มเป้�หม�ย (Rule-based,
Performance-oriented)
ปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ย ขับเคลื่อนโดยภ�ครัฐเป็นศูนย์กล�ง 
(Government-driven)
ระบบก�รทำ�ง�นที่ล่�ช้� มีต้นทุนสูง (Red tape, Costly)

เปิดเผยข้อมูลต�มที่ร้องขอเฉพ�ะร�ย / เปิดเผยข้อมูลจำ�กัด 
(Close system, Upon Request only)
ก�รปฏิบัติง�นต�มขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine Work)

ต่�งหน่วยง�นต่�งทำ�ง�นกันลำ�พังโดยไม่มีก�รแบ่งปันทรัพย�กร
เพื่อใช้ง�นร่วมกัน (Stand-alone)
ว�งนโยบ�ย และปฏิบัติง�นโดยใช้คว�มรู้สึก และค�ดเด�เอ�เอง 
(Intuition)

บริก�รประช�ชนเฉพ�ะในเวล�ร�ชก�ร (Office-hours only)
มีคว�มเชี่ยวช�ญ/ชำ�น�ญเฉพ�ะท�ง (Expert/Specialist)

ข้�ร�ชก�รแบบดั้งเดิม (Public administrator) 

ก�รทำ�ง�นร่วมกันแบบบูรณ�ก�รอย่�งแท้จริง ในเชิงยุทธศ�สตร์ต้ังแต่ระดับ
ก�รว�งนโยบ�ยไปจนถึงก�รนำ�ไปปฏิบัติ (Collaboration)

ก�รทำ�ง�นมีก�รเช่ือมโยงผ่�นระบบดิจิทัลอย่�งเต็มรูปแบบต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนก�รเชื ่อมโยงทุกส่วนร�ชก�รในก�รบริก�รประช�ชนและ
มีก�รบังค ับบัญช�ในแนวนอน (End-to-end process flow, 
Cross-boundary management, Program/Project Management
Office, Horizontal approach)
ให้บริก�รต�มคว�มต้องก�รเฉพ�ะบุคคลซ่ึงส�ม�รถออกแบบ /เลือกรูปแบบ
 / วิธีก�รในก�รขอรับบริก�รได้ (Customization, Personalization)
ระบบก�รทำ�ง�นที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization)
ก�รดำ�เนินง�นที่ตอบสนองทันที/ทันเวล�/เชิงรุก ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง 
มีก�รค�ดก�รณ์ไว้ล่วงหน้� (Pro-Active)
สร้�งนวัตกรรม มีก�รควบคุมอย่�งช�ญฉล�ด มุ่งผลสัมฤทธ์ิในก�รปฏิบัติง�น
(Innovation, Smart regulation, Results-oriented)
ปฏิบัติง�นโดยเน้นให้ประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง (Citizen-centric)

สร้�งคุณค่�ในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน ทำ�น้อยได้ม�ก (Creating value
for the public, Doing more and better with less)
เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ทันที
โดยไม่ต้องร้องขอ (Open system, Open access)
ส�ม�รถแก้ไขปัญห�โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้วิธีก�รทำ�ง�นรูปแบบเดิมและ
ส�ม�รถตอบสนองได้ทันที (Non-routine problem solving, Real-time
capability)
แบ่งปันทรัพย�กรในก�รทำ�ง�นร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น (Shared Services)
ปฏิบัติง�นบนพ้ืนฐ�นของข้อมูลคว�มต้องก�รของประช�ชน และว�งนโยบ�ย
ท่ีส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Data-driven, Demand-driven,
Actionable policy solutions)
บริก�รประช�ชนตลอดเวล� (On-demand services)
มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้คว�มรู้ สติปัญญ� และข้อมูลส�รสนเทศเพ่ือแก้ไข
ปัญห�และสร้�งคุณค่� (Knowledge worker) มีคว�มส�ม�รถในก�ร
เรียนรู้ (Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethic ability)
มีคว�มเป็นผู้ประกอบก�รส�ธ�รณะ (Public Entrepreneurship)

ระบบราชการเดิม ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ 4.0)
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จากแนวคิดใหม่ดังกล่าว อาจสรุป
เป ็นค ุณลักษณะที ่ส ำาค ัญของ
การปฏิบัติงานในระบบราชการ 
4.0 ดังนี้

1.3 คุณลักษณะสำ คัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0

5. ปรับรูปแบบก�รทำ�ง�นให้คล่องตัว
รองรับก�รประส�นง�นแนวระน�บและ
ในลักษณะเครือข่�ย 
  

6. ทำ�ง�นอย่�งเตรียมก�รไว้ล่วงหน้�
ตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ทันเวล�
มีก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงทั้งในระดับ
องค์ก�รและในระดับปฏิบัติก�ร

7. เปิดกว้�งให้ภ�คส่วนอื่นเข้�ม�
มีส่วนร่วม ถ่�ยโอนภ�รกิจไปดำ�เนินก�ร
แทนได้

8. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม คว�มคิด
ริเริ่ม และก�รประยุกต์ใช้องค์คว�มรู้
ในก�รทำ�ง�นที่ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

9. บุคล�กรทุกระดับพร้อมปรับเปลี่ยน
ตัวเองสู่องค์ก�รที่มีคว�มทันสมัยและ
มุ่งเน้นผลง�นที่ดี

10. ให้คว�มสำ�คัญกับบุคล�กร ดึงดูด
บุคล�กรที่มีศักยภ�พสูง พัฒน�อย่�ง
เหม�ะสมต�มบทบ�ทหน้�ที่ สร้�งคว�ม
ผูกพัน สร้�งแรงจูงใจ มีแผนเชิงรุก
รองรับก�รเปลี่ยนแปลงด้�นบุคล�กร

1. ทำ�ง�นอย่�งเปิดเผย โปร่งใส เอื้อให้
บุคคลภ�ยนอกและประช�ชนเข้�ถึง
ข้อมูลได้

2. ทำ�ง�นเชิงรุก แก้ไขปัญห� ตอบสนอง
คว�มต้องก�รของประช�ชน และสร้�ง
คุณค่�

3. แบ่งปันข้อมูลระหว่�งหน่วยง�น 
เชื่อมโยงก�รทำ�ง�นซึ่งกันอย่�งเป็น
เอกภ�พเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

4. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในก�รบริห�ร
จัดก�ร มีฐ�นข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และ
ก�รตัดสินใจในก�รทำ�ง�น

4.0
การปฏิบัติงานในระบบราชการ 4.0
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การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ

สู่ระบบราชการ 4.0
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การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
สู่ระบบราชการ 4.0

ส่วนที่ 2

2.1 การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 โดยใช้แนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 จ�กแนวคิดของระบบร�ชก�ร 4.0 ดังกล่�ว สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้นำ�ม�พัฒน�เคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมให้ส่วนร�ชก�รนำ�ไปใช้
ในก�รว�งแผนพัฒน�องค์ก�รเพื่อตอบโจทย์ก�รพัฒน�สู่ระบบร�ชก�ร 4.0 โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�ร
ภ�ครัฐ (PMQA) ดังภ�พที่ 2 ซึ่งได้ส่งเสริมให้ส่วนร�ชก�รนำ�ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์และปรับปรุงองค์ก�รตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
 เกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ (PMQA) มีข้อกำ�หนดที่พัฒน�บนแนวคิดของก�รบริห�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�ร
ที่มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ ส�ม�รถนำ�ม�วิเคร�ะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบร�ชก�ร 4.0 ได้ดังนี้

-Leadership role model
-Public Accountability
-Integrity &Transparency

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

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

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

01 02 04 06
หมวด หมวด หมวด หมวด

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

-Proactive to customer needs 
-Problem-solver to improve     
 service quality 
-Public Entrepreneurship
-Happy worker & Happy citizen

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

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

03

05

06

07

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

-Aligning & Empower 

-Strategic Collaboration 
-Actionable policy solution

 -Knowledge Worker
 -Educability & Ethic ability
 -Trans disciplinary

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

01

02

04

05

หมวด

หมวด

หมวด

หมวด

-Operational Excellence
-Virtualization & shared
  service

06
หมวด

-Efficiency & effectiveness 
-Strategic achievement
-Outcome Impact (Economic, social, 
  health, environment) 

07
หมวดภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของ

เกณฑ์ PMQA กับระบบราชการ 4.0
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  มิติท่ี 1 ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน
  (Open  and  Connectedness 
Government) มีความสัมพันธ์กับ PMQA ในหมวดที่
สำ คัญ ได้แก่ 
 -หมวด 1 ก�รนำ�องค์ก�ร ผู้บริห�รของส่วนร�ชก�ร
จะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศ�สตร์ มีนโยบ�ยในก�รเปิดเผย
ข้อมูล มีคว�มโปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประช�ชน 
 -หมวด 2 ก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์ ส่วนร�ชก�ร
ต้องมีแนวคิดเชิงยุทธศ�สตร์ (Strategic Thinking) โดย
กำ�หนดเป้�ประสงค์ ท่ีไม่เพียงตอบโจทย์ภ�ระหน้�ท่ีและบริบท
ของส่วนร�ชก�รเท่�นั้น แต่ยังต้องบูรณ�ก�รกับยุทธศ�สตร์
ของประเทศ มีก�รแก้ปัญห�ในเชิงรุก ที่นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 -หมวด 4 ก�รวัด ก�รวิเคร�ะห์ และก�รจัดก�รคว�มรู้ 
เป็นเร่ืองของก�รรวบรวมข้อมูล ส�รสนเทศ ก�รแบ่งปันข้อมูล
ระหว่�งส่วนร�ชก�ร เอ้ือให้ส�ธ�รณะเข้�ถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
โดยอยู่บนพ้ืนฐ�นของก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีตอบสนองใน
เชิงรุก และสอดรับกับคว�มต้องก�รของประช�ชน (Proactive
and Customize) 
 -หมวด 6 ก�รมุ่งเน้นระบบปฏิบัติก�ร คือก�รทำ�ให้
ทุกกระบวนง�นมีคว�มเชื่อมโยงอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยมี
ก�รออกแบบก�รทำ�ง�นจ�กต้นนำ�้ถึงปล�ยนำ�้เพ่ือให้เกิดคว�ม
มีประสิทธิภ�พ รวดเร็ว ลดต้นทุน มีก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ม�ทดแทนก�รทำ�ง�นในรูปแบบเก่� โดยคำ�นึงถึงประสิทธิผล
ของกระบวนก�รทำ�ง�นท้ังภ�ยในและภ�ยนอกท่ีเก่ียวข้องกัน

  มิติที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  (Citizen Centric) มีความสัมพันธ์กับ 
PMQA ในหมวดที่สำ คัญ ได้แก่ 
 -หมวด 3 ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนร�ชก�รต้องเข้�ใจก�รเปลี่ยนแปลง
คว�มต้องก�รของประช�ชน (Demand Driven) ท่ีปรับเปล่ียน
อย่�งรวดเร็ว มีคว�มหล�กหล�ยต�มพื้นที่ ต�มยุคสมัยและ
สภ�พแวดล้อมเฉพ�ะถิ่น ก�รให้บริก�รบ�งเรื่องต้องคิดก่อน
ล่วงหน้� (Proactive) อ�จเป็นก�รคิดร่วมกันระหว่�งประช�ชน
และภ�ครัฐในก�รแก้ไขปัญห� ตลอดจนสร้�งนวัตกรรม
ก�รให้บริก�ร (Service Innovation) โดยใช้รูปแบบ
ห้องปฏิบัติก�รนวัตกรรมภ�ครัฐ (Government Innovation
Lab) และใช้กระบวนก�รคว�มคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ในลักษณะที่ให้ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วม

 -หมวด 5 ก�รมุ่งเน้นบุคล�กร ส่วนร�ชก�รจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นของบุคล�กรเป็นเชิงรุก
ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รและเข้�ใจคว�มค�ดหวังของประช�ชน
(Proactive to Customer Needs) เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ
ของบุคล�กรในก�รแก้ไขปัญห�ที่กำ�ลังเกิดขึ้นเฉพ�ะหน้�ได้
อย่�งถูกต้อง ทันท่วงที และเกิดประสิทธิผล ด้วยจิตสำ�นึกที่มี
ในก�รปรับปรุง ใส่ใจคุณภ�พและก�รให้บริก�รในแง่มุมของ
ก�รเป็นผู้ประกอบก�รภ�ครัฐ (Public Entrepreneurship)
ทำ�ง�นร่วมกับประช�ชนเพื่อนำ�สู่สัมฤทธิผลของคว�มยั่งยืน
และคว�มสุขท้ังผู้ปฏิบัติง�นและประช�ชน (Happy Worker 
and Happy Citizen) 
 -หมวด 6 ก�รมุ่งเน้นระบบปฏิบัติก�ร ส่วนร�ชก�ร
ต้องออกแบบระบบก�รให้บริก�รที่ทำ�ให้ประช�ชนเข้�ถึง
ได้อย่�งสะดวก (Citizen-centric Design Concept) 
กระบวนก�รทำ�ง�นต้องคำ�นึงถึงก�รให้บริก�รที่บูรณ�ก�ร
และมีคว�มเช่ือมโยงกันของหล�ยๆ หน่วยง�น (Integrated 
Service, Horizental Approach) หรือมุ่งเน้นคว�มต้องก�ร
ของผู้รับบริก�รเป็นที่ตั้ง ก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลม�
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Digitalized Service Process) 
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดแก่ประช�ชนและภ�คสังคม ด้วยต้นทุน
ที่ลดลงและคุ้มค่�

  มิติที ่ 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
  (Smart and High Performance) 
เกี่ยวข้องกับ PMQA ในหมวดที่สำ คัญ ได้แก่ 
 -หมวด 2 ก�รว�งแผนเชิงยุทธศ�สตร์ ส่วนร�ชก�ร
จะต้องมีมุมมองในก�รปรับรูปแบบก�รทำ�ง�น และก�รนำ�
เทคโนโลยีม�ใช้เช่ือมโยงให้เกิดนวัตกรรมโดยเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญในก�รกำ�หนดเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ ตลอดจน
ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ (Strategic Collaboration)
และก�รเปิดโอก�สให้ภ�คเอกชนและภ�คท้องถิ่นเข้�ม�
มีส่วนร่วม ผ่�นก�รขับเคลื่อนเชิงนโยบ�ย (Actionable 
Policy Solution) 
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 -หมวด 4 ก�รวัด ก�รวิเคร�ะห์ และก�รจัดก�รคว�มรู้
ระบบสนับสนุนด้�นเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมีคว�มเหม�ะสม ทันสมัย 
ใช้ง�นได้ทั ้งฮ�ร์ดแวร์และซอฟแวร์  (Digitalization & 
Administration) ในรูปแบบที่เหม�ะสม ส�ม�รถรองรับก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูลขน�ดใหญ่ (Big Data Analysis) เพ่ือนำ�ไปสู่
ก�รเรียนรู้และก�รแก้ไขปัญห�ขององค์ก�รได้อย่�งมีประสิทธิผล 
(Organizational Learning) 
 -หมวด 5 ก�รมุ่งเน้นบุคล�กร ก�รว�งแผนพัฒน�
บุคล�กรต้องสอดรับกับทิศท�งก�รปรับเปลี่ยนเป็นองค์ก�รที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีก�รรวมกลุ่มบุคล�กรที่มีคว�มรู้
ที่หล�กหล�ยส�ข�เข้�ม�ร่วมทำ�ง�นเพื่อแก้ปัญห�และโจทย์ที่
มีคว�มซับซ้อนร่วมกัน (Trans-disciplinary) มีแผนพัฒน�
บุคล�กรให้มีคว�มรอบรู ้  ใช้ข้อมูลเป็น  เปิดสู ่ก�รเรียนรู ้
(Knowledge worker) ท้ังน้ีอยู่บนพ้ืนฐ�นของคว�มพร้อมเรียนรู้
และคุณธรรม จริยธรรมที่พัฒน�ไปควบคู่กัน (Educability & 
Ethic Ability) 
 

  -หมวด 6 ก�รมุ่งเน้นระบบปฏิบัติก�ร กระบวนก�รทำ�ง�น
ต้องคำ�นึงถึงก�รแบ่งปันทรัพย�กร เพ่ือให้ลดต้นทุนลง ขณะเดียวกัน
ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภ�คส่วน
มีก�รใช้เทคโนโลยีม�ช่วยให้ทุกกระบวนก�รเกิดประสิทธิภ�พ
สูงสุด (Virtualization and Shared service) มีก�รพัฒน�
และสร้�งนวัตกรรมในทุกกระบวนง�นเพื่อให้องค์ก�รมุ่งสู่
ระบบก�รทำ�ง�นที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีคว�มเป็นเลิศใน
ระบบปฏิบัติง�น (Operational Excellence)  
 -ก�รที่จะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นบรรลุผลดังกล่�วต้องอ�ศัย
หมวด 1 ก�รนำ�องค์ก�ร คือ ผู ้นำ�ต้องเชื ่อมโยงและสร้�ง
บรรย�ก�ศที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรม ก�รปรับปรุง (Align and 
Empower) และบูรณ�ก�รไปสู่ผลลัพธ์ขององค์ก�รในทุกด้�น
ในหมวด 7 และเกิดผลกระทบท่ีนำ�ไปสู่ก�รบรรลุยุทธศ�สตร์ช�ติ 
และก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และส�ธ�รณสุข

2.2 เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

 ถึงแม้ว่�ส่วนร�ชก�รจะมีคว�มคุ้นเคยกับเกณฑ์
คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ (PMQA) ท้ัง 7 หมวด รวมถึง
ข้อกำ�หนดของเกณฑ์ PMQA โดยใช้เป็นระบบก�รรับรอง
ในระดับก�รพัฒน�ที่ 250 - 275 คะแนน และใช้เพื่อพัฒน�
คว�มเป็นเลิศร�ยหมวดต�มแนวท�งก�รขอรับร�งวัลเลิศรัฐ 
(ระดับ 300 คะแนน) แต่ท้ังสองแนวท�งยังมีแนวคิดในเชิงต้ังรับ 
(Reactive) คือเป็น ก�รดำ�เนินก�รแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือ
พัฒน�ปรับปรุงโดยยึดบริบทของส่วนร�ชก�รเป็นที่ตั้ง ดังนั้น
เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งก้�วกระโดดและสอดคล้องกับ
แนวท�งก�รพัฒน�สู่ระบบร�ชก�ร 4.0 จึงจำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีต้อง
เช่ือมโยงแนวคิดก�รพัฒน�องค์ก�รไปสู่ก�รบูรณ�ก�รกับ
ทิศท�งก�รพัฒน�และยุทธศ�สตร์ของประเทศ รวมทั้งก�รเร่ง
ให้เกิดก�รปรับปรุงผ่�นกลไกของก�รสร้�งนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์ก�รและก�รปรับตัวให้เข้�สู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล 

กล่�วคือใช้กลไกของเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ
ม�ปรับก�รดำ�เนินก�รจ�กแนวคิดแบบตั้งรับ ไปสู่ก�รทำ�ง�น
เชิงรุก (Proactive) และก�รสร้�งนวัตกรรมสู่ประสิทธิผลและ
ตอบสนองก�รพัฒน�ประเทศ (Effective & Innovative) 
โดยแนวคิดก�รพัฒน�มี 3 ระดับ ส�ม�รถอธิบ�ยเชื่อมโยงกับ
มิติต่�งๆ ของระบบร�ชก�ร 4.0 ดังแสดงในต�ร�งที่ 2
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ตารางที่ 2 มิติของการพัฒนาในแต่ละระดับสู่ระบบราชการ 4.0

Collaboration
Innovation
Digitalization

Customer

Process

People

Leadership

Results

Cooperation
Internal Process
Usage/ data base
Collection of data & 
communication
Service quality and 
customer satisfaction 
Standardization

Rule-base Responsive
Top-down

Effective leadership

Organization

Integration
Service/Output
Citizen experience
End to end process

Proactive services 
CRM
Data-driven
improvement 

Integrity
Professional
Tran-disciplinary
Actively engaged
Pay attention to details
Sector/Area

Collective Solution
Policy/outcome
Integrated and
connectedness

Personalized services
Government lab
Integrated process
improvement
Operational excellence
Problem solvers
Initiative
Entrepreneurship
21st century leadership

National/Impact

มิติ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advance
(Proactive)

Significance
(Effective &
innovative)

 1) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) มีก�รพัฒน�
จ�กพื้นฐ�นก�รทำ�ง�นในเชิงให้คว�มร่วมมือ (Cooperation) 
ไปสู่ก�รบูรณ�ก�รว�งแผนก�รทำ�ง�นร่วมกัน (Integration) 
และต่อยอดไปสู่ก�รทำ�ง�นในเชิงร่วมกันคิด ร่วมกันทำ�ง�นให้ได้
คำ�ตอบที่ดี (Collective Solution)
 

 

 2) นวัตกรรม (Innovation) จ�กนวัตกรรมของกระบวนก�ร
ภ�ยในหน่วยง�น (Internal Process Innovation) คือ
ก�รลดข้ันตอนก�รบริก�รให้รวดเร็วย่ิงข้ึน ไปสู่นวัตกรรมของผลผลิต
และก�รบริก�ร (Service Innovation) คือนวัตกรรมท่ีนำ�ม�ใช้
พัฒน� และสร้�งคุณค่�ในง�นบริก�รภ�ครัฐ ก�รปรับปรุงบริก�ร
หรือสร้�งบริก�รใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร
ประช�ชน ไปสู่นวัตกรรมเชิงนโยบ�ย (Policy/Outcome)
เป็นก�รคิดริเร ิ ่มนโยบ�ย กฎหม�ยและกฎระเบียบใหม่ๆ
ให้ทันสมัย เหม�ะสมและทันต่อสถ�นก�รณ์ 

 ระดับพ้ืนฐาน (Basic) เป็นก�รดำ�เนินง�นในเชิงต้ังรับ คือ ปฏิบัติง�นต�มหน้�ท่ี และระเบียบปฏิบัติ ระดับก้าวหน้า (Advance) 
เป็นก�รดำ�เนินง�นในเชิงรุก คือ คิดและวิเคร�ะห์ก่อนท่ีจะปฏิบัติง�น และมีก�รค�ดเด�เหตุก�รณ์ท่ีอ�จจะเกิดข้ึนล่วงหน้� ระดับพัฒนา
จนเกิดผล (Significance) เป็นก�รพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง มีคว�มเช่ือมโยงและบูรณ�ก�รจนเกิดประสิทธิผลและมีนวัตกรรม (Effective
& Innovative) โดยมีคำ�อธิบ�ยมิติย่อย ดังต่อไปนี้
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 3) ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) จ�กก�รใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก�รจัดเก็บข้อมูลและส�ม�รถสื่อส�รได้ 
ฉับไว รวดเร็วข้ึน (Usage/ data base Collection of Data 
& Communication) ไปสู่ระบบดิจิทัลที่ใช้ในก�รให้บริก�ร
แก่ผู้รับบริก�ร หรือ ประช�ชน เกิดประสบก�รณ์ของผู้รับบริก�ร
ท่ีเหนือคว�มค�ดหม�ย ทำ�ให้ประช�ชนประทับใจ หรือส�ม�รถ
ติดต�มกระบวนก�รตั้งแต่ต้นจนถึงปล�ยได้รวดเร็ว (Citizen 
Experience, End to End Process) เช่น ระบบเตือนไปยัง
ผู้รับบริก�รล่วงหน้�โดยไม่ต้องใช้ระบบบัตรคิวหรือก�รน่ังรอ
ไปสู่ระบบดิจิทัลท่ีบูรณ�ก�รทุกภ�คส่วนและส�ม�รถแบ่งปันข้อมูล
กันได้ (Integrated and Connectedness) เช่น ก�รมีข้อมูล
ที่เชื่อมโยงถึงกันและส�ม�รถดูได้ทุกที่ ทุกเวล� มีคว�มสะดวก 
ประช�ชนและผู้ใช้ง�นส�ม�รถใช้ง�นได้โดยไม่ต้องร้องขอ
 4) ผู้รับบริการ (Customer) ระดับตั้งรับ คือ ก�รให้
บริก�รที่มีคุณภ�พเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริก�ร (Service
Quality and Customer Satisfaction) ไปสู่ก�รให้บริก�ร
ในเชิงรุกและก�รแก้ไขข้อร้องเรียนอย่�งมีประสิทธิผล (Proactive
Services, Compliant Resolution Management (CRM)) 
คือมีก�รว�งแผนรองรับก�รบริก�รที่อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง 
มองเห็นปัญห� และมีกระบวนก�รในก�รแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่�งเป็นระบบเพ่ือไม่ให้เกิดข้ึนซำ�้อีก และพัฒน�ไปสู่ก�รให้บริก�ร
ที ่ส�ม�รถออกแบบตรงกับคว�มต้องก�รของประช�ชน 
(Personalized Services) หรือคิดร่วมกันเพื่อสร้�งกลไก
ขึ้นม�ใหม่ (Government Innovation Lab)
 5) กระบวนการ (Process) ระดับต้ังรับในก�รจัดก�ร
กระบวนก�ร คือก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบได้ม�ตรฐ�น มีก�รจัดทำ�
คู่มือม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�น และก�รบริก�ร (Standardization) 
มีก�รปรับปรุงง�นต�มวงจร P-D-C-A ไปสู่เชิงรุกในก�รปรับปรุง
กระบวนก�รโดยวิเคร�ะห์จ�กข้อมูลทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 
(Data-driven Improvement) เพ่ือให้ทร�บถึงส�เหตุท่ีแท้จริง
ว่�ปัญห�อยู่ตรงไหนและปรับปรุงอย่�งเป็นระบบ ก�รกระตุ้น
ให้เกิดก�รสร้�งนวัตกรรม จนส�ม�รถเทียบเคียง (Benchmark) 
กับกระบวนก�รทำ�ง�นขององค์ก�รอ่ืน เพ่ือใช้ปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นให้เป็นเลิศ (Integrated Process Improvement 
Operational Excellence)
 
 

 6) บุคลากร (People) ระดับต้ังรับ คือ บุคล�กรท่ีปฏิบัติ
ต�มระเบียบ ตอบสนองและทำ�ง�นต�มก�รส่ังก�รท่ีม�จ�กระดับ
บนสู่ระดับล่�ง (Rule-base, Responsive, Top-down) 
ก�รพัฒ�ไปสู่เชิงรุก คือ เป็นบุคล�กรท่ีมีจิตสำ�นึก มีคว�มเช่ียวช�ญ
มีคว�มคล่องตัว มีคว�มส�ม�รถหล�กหล�ย (Integrity, 
Professional, Tran-disciplinary) และเม่ือพัฒน�ไปสู่ระดับ
เกิดผลคือเป็นบุคล�กรท่ีแก้ปัญห�เป็น มีคว�มคิดริเร่ิม และมีคว�ม
เป็นผู้ประกอบก�รภ�ครัฐ (Public Entrepreneurship)
 7) ผู้นำา (Leadership) ระดับต้ังรับหรือพ้ืนฐ�นเป็นผู้นำ�
ท่ีมีวิสัยทัศน์ นำ�เป็น คิดเป็น (Effective Leadership) พัฒน�
ก้�วหน้�เป็นผู้นำ�ที่ทำ�ง�นแข็งขัน จริงจัง ใส่ใจในร�ยละเอียด 
(Actively Engaged, Pay Attention to Details) และพัฒน�
ไปสู่ผู้นำ�สำ�หรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Leadership)
 8) ผลลัพธ์ (Results) จ�กก�รบรรลุผลต�มยุทธศ�สตร์
องค์ก�ร (Organization) ไปสู่ก�รบรรลุผลต�มยุทธศ�สตร์พ้ืนท่ี 
(Sector) จนไปสู่ก�รบรรลุผลต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ (National 
Strategy)
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กรอบการประเมินสถานะการเป็น

ระบบราชการ 4.0



กรอบการประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0
ส่วนที่ 3

3.1 ระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

 (1) ระดับพ้ืนฐาน (Basic) มีผลประเมินเทียบเท่� 300 คะแนน
ส่วนร�ชก�รที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน 
หม�ยถึง มีแนวท�งและก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองสำ�คัญในทุกหมวด
อย่�งเป็นระบบ และมีก�รถ่�ยทอดแนวท�งต่�งๆ อย่�งเป็นระบบ
จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร 
มีแนวคิดริเริ่มไปสู่ก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0
 (2) ระดับก้าวหน้า (Advance) มีผลประเมินเทียบเท่� 
400 คะแนน ส่วนร�ชก�รที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 
400 คะแนน หม�ยถึง มีแนวท�งและก�รดำ�เนินก�รในเร่ืองสำ�คัญ
ในทุกหมวดอย่�งเป็นระบบ และมีก�รถ่�ยทอดแนวท�งต่�งๆ 
อย่�งเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้�ที่
ของส่วนร�ชก�ร และเชื่อมโยงกับคว�มต้องก�รและก�รบรรลุ
เป้�หม�ยของประเทศ มีก�รพัฒน�ต�มแนวท�งก�รเป็นระบบ
ร�ชก�ร 4.0

 (3) ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) มีผลประเมิน
เทียบเท่� 500 คะแนน ส่วนร�ชก�รที่มีคะแนนประเมินโดยรวม
ในระดับ 500 คะแนน หม�ยถึงมีแนวท�งและก�รดำ�เนินก�ร
ในเร่ืองสำ�คัญในทุกหมวดอย่�งครบถ้วนเป็นระบบ และมีก�รถ่�ยทอด
แนวท�งต่�งๆ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้�ท่ีของ
ส่วนร�ชก�ร และเช่ือมโยงกับคว�มต้องก�รและก�รบรรลุเป้�หม�ย
ของประเทศ มีก�รบูรณ�ก�รไปยังทุกภ�คส่วน จนเกิดก�รพัฒน�
ต�มแนวท�งก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 จนเกิดผล 

 เคร่ืองมือก�รประเมินสถ�นะองค์ก�รในก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินเพ่ือตอบสนอง
พันธกิจต�มหน้�ที่ส่วนร�ชก�ร และก�รเชื่อมโยงสู่ยุทธศ�สตร์และผลลัพธ์ด้�นก�รพัฒน�ของประเทศ โดยเข้�ใจคว�มท้�ท�ย
ท้ังของส่วนร�ชก�ร และทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ เพ่ือต้ังเป้�ยุทธศ�สตร์ท่ีท้�ท�ย โดยมีระดับก�รพัฒน� 3 ระดับ (ดังภ�พท่ี 3) คือ 
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Basic
พื้นฐาน

Advance
ก้าวหน้า

Significance
เกิดผล

GOAL
ระบบราชการ 4.0

ภาพที่ 3 ระดับของการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

 ในการประเมินโดยใช้เกณฑ์ PMQA 4.0 มีแนวทางในการ
ประเมินหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ 
(หมวด 7) ดังนี้

300 คะแนน

400 คะแนน

500 คะแนน



คะแนน

คำ�อธิบ�ย

300
มีแนวท�งของก�รดำ�เนินก�ร
ที่เป็นระบบและถ่�ยทอด
อย่�งมีประสิทธิผล
(Approach and
Deployment หรือ A&D)

400
แนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร
มีคว�มสอดคล้องกับ
เป้�ประสงค์ขององค์ก�ร
และของระดับประเทศ
(Alignment)

500
แนวท�งก�รดำ�เนินก�รมีก�ร
บูรณ�ก�รกับส่วนง�นภ�ยในและ
สนับสนุนก�รเกิดผลสู่ประช�ชน
และภ�คส่วนต่�งๆ 
(Integration)

ระดับ ระดับพื้นฐาน
(Basic)

ระดับก้าวหน้า
(Advance)

ระดับพัฒนา
จนเกิดผล

(Significance)

หมวด 1 - 6 มีการดำ เนินการใน 3 ระดับ คือ

หมวด 7 มีการดำ เนินการใน 3 ระดับ คือ

คะแนน

คำ�อธิบ�ย

300
มีก�รระบุตัววัดที่สำ�คัญ และ
มีคว�มสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล
กับกระบวนก�ร มีก�รตั้ง
เป้�หม�ยที่คว�มท้�ท�ย
โดยมีก�รบรรลุเป้�หม�ยที่
ตั้งไว้ (Level and Early 
Trend)

400
ตัววัดได้รับก�รปรับปรุงและ
มีผลลัพธ์ดีกว่�ค่�เป้�หม�ย
ร้อยละ 1 – 5 (Focus
Improvement)

500
ตัววัดได้รับก�รปรับปรุงและมี
ผลลัพธ์ดีกว่�ค่�เป้�หม�ยเกิน
ร้อยละ 5 อันเป็นผลม�จ�ก
คว�มพย�ย�มในก�รปรับปรุง
ทุกส่วนง�น (Integration)

ระดับ ระดับพื้นฐาน
(Basic)

ระดับก้าวหน้า
(Advance)

ระดับพัฒนา
จนเกิดผล

(Significance)

3.2 เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

20 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

 PMQA 4.0 คือเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
 กรอบก�รประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด (อิงต�มเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. 2558) โดยหมวด 1 – 6 ซึ่งเป็น
หมวดกระบวนก�รจะมีประเด็นในก�รพิจ�รณ�หมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รจะมีประเด็น
ในก�รพิจ�รณ� 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็นในก�รประเมิน แต่ละประเด็นจะมีระดับก�รประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พื้นฐ�น 
ก้�วหน้� และพัฒน�จนเกิดผล
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การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

หมวด 1 การนำ องค์การ



22 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

วิสัยทัศน์/ยุทธศ�สตร์
ตอบสนองพันธกิจ

วิสัยทัศน์/ยุทธศ�สตร์
สอดรับกับยุทธศ�สตร์

ประเทศ

สร้�งนวัตกรรม/วัฒนธรรม
ที่มุ่งประโยชน์สุขประช�ชน

1.1 ระบบการนำ องค์การ 
ที่สร้างความยั่งยืน

หมวด 1 การนำ องค์การ

นโยบ�ยก�รป้องกันทุจริต
และระบบกำ�กับดูแลที่มี

ประสิทธิภ�พ

ก�รติดต�ม ปรับปรุง และ
ร�ยง�นผลต่อส�ธ�รณะ

และหน่วยง�นบังคับบัญช�

ผลก�รประเมินในระดับดี
โดยหน่วยง�นภ�ยนอก 

เป็นแบบอย่�งที่ดีและก�ร
สร้�งต้นแบบด้�นคว�มโปร่งใส 1.2 ป้องกันทุจริตและ

สร้างความโปร่งใส

สร้�งสภ�พแวดล้อมที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ผ่�นก�รมีส่วนร่วม

ของบุคล�กรภ�ยในและ
ก�รสร้�งเครือข่�ยภ�ยนอก

ก�รตั้งเป้�หม�ยท้�ท�ย 
และก�รส่งเสริมให้เกิด

นวัตกรรมของกระบวนก�ร
และก�รบริก�ร

สร้�งนวัตกรรมเชิงนโยบ�ย
ที่มีผลกระทบสูงที่ส�ม�รถ

แก้ปัญห�ที่ซับซ้อน1.3 การมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการ
มีส่วนร่วมจากเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก

ติดต�มตัวชี้วัดและผลก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง

ก�รใช้กลไกก�รสื่อส�รและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำ�ไปสู่

ก�รแก้ไขปัญห�อย่�ง
ทันก�ล 

ติดต�มผลดำ�เนินก�รและ
ผลกระทบระยะสั้นและ

ระยะย�วที่มีต่อเศรษฐกิจ
สังคม ส�ธ�รณสุข และ

สิ่งแวดล้อม
1.4 คำ นึงถึงผลกระทบ

ต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้
เกิดผลลัพธ์

ภาพที่ 4 หมวด 1 การนำ องค์การ

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบก�รนำ�องค์ก�รของส่วนร�ชก�รมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้�งคว�มย่ังยืนให้กับองค์ก�ร โดยส่วนร�ชก�ร
กำ�หนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศ�สตร์ที่นำ�ไปสู่ก�รบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศ�สตร์ช�ติ กำ�หนดนโยบ�ยในก�รกำ�กับดูแลที่มี
ประสิทธิผลในเร่ืองก�รป้องกันทุจริตและก�รสร้�งคว�มโปร่งใส สร้�งสภ�พแวดล้อมภ�ยในท่ีมุ่งเน้นก�รบรรลุผลสัมฤทธ์ิของส่วนร�ชก�ร 
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและก�รแก้ไขปัญห�ร่วมกับเครือข่�ย ติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�รและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ทั้งระยะสั้นและระยะย�วอย่�งต่อเนื่องและทันก�รณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์ที่นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ประเทศต�มทิศท�งยุทธศ�สตร์
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กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

1.1 ระบบการนำาองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน และการ
บรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและความสามารถในการแข่งขัน

-ผู้บริห�รของส่วนร�ชก�ร
ได้สร้�งคว�มยั่งยืนโดย
ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศ�สตร์ท่ีตอบสนอง
ต่อพันธกิจ และภ�ระ
หน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร 
(Mission based)
-มีก�รถ่�ยทอดผ่�นระบบ
ก�รนำ�องค์ก�รเพื่อให้เกิด
ก�รดำ�เนินก�รทั่วทั้ง
ส่วนร�ชก�ร

   ผู้บริห�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศ�สตร์ เป้�หม�ยและตัวชี้วัด
ชัดเจนตอบสนองต่อพันธกิจและ
ภ�ระหน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร
   ผู้บริห�รสื่อส�รถ่�ยทอดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศ�สตร์ เป้�หม�ยและตัวช้ีวัดไปสู่
ทุกระดับขององค์ก�รอย่�งทั่วถึง
   ส่วนร�ชก�รมีระบบก�รสื่อส�ร
ภ�ยในองค์ก�รทั่วถึง รวดเร็ว 
ทันก�รณ์ 

ระบบก�รนำ�ที่เข้มแข็ง มีก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลง
และสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์และเป้�ประสงค์
เชิงยุทธศ�สตร์เป็นจุดเริ่มต้นในก�รสร้�งคว�มยั่งยืน เช่น สป.สธ. 
กำ�หนดวิสัยทัศน์ ในก�รเป็น “องค์ก�รที่เป็นเลิศด้�นก�รบริห�ร บริก�ร 
และวิช�ก�รท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขที่มีม�ตรฐ�นครอบคลุม และ
เป็นธรรม เพื่อคนไทยมีสุขภ�พดี” โดยตั้งเป้�ก�รสร้�งคว�มเป็นเลิศ
ใน 4 ด้�น ได้แก่ คว�มเป็นเลิศด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พและก�ร
ป้องกันโรค คว�มเป็นเลิศด้�นก�รจัดระบบบริก�ร คว�มเป็นเลิศด้�น
ก�รพัฒน�คน และคว�มเป็นเลิศด้�นก�รบริห�รจัดก�รที่ดี รวมทั้งก�ร
กำ�หนดเป้�ประสงค์เชิงยุทธศ�สตร์ที่ท้�ท�ยและตัวชี้วัดที่สำ�คัญในระดับ
กระทรวง ถ่�ยทอดสู่ก�รต้ังเป้�หม�ยต่�งๆ ในระดับกรมฯ ท่ีสอดคล้องกัน
ซึ่งผลจ�กก�รดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่องทำ�ให้ระบบส�ธ�รณสุขไทย
ได้รับก�รพัฒน� คนไทยได้รับก�รดูแลสุขภ�พท่ีมีคุณภ�พ ม�ตรฐ�นเดียวกัน

อย่�งทั่วถึง และเป็นธรรม 

Basic

Advance
-ผู้บริห�รของส่วนร�ชก�ร
ได้สร้�งคว�มย่ังยืน โดย
ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศ�สตร์ที่ตอบสนอง
ต่อพันธกิจและภ�ระหน้�ที่
ของส่วนร�ชก�รและ
สอดรับกับยุทธศ�สตร์ช�ติ
(Alignment with

National Strategies)

   ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร
   -สนับสนุนก�รบรรลุยุทธศ�สตร์
และสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันของประเทศ
   -พิจ�รณ�และคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

ส่วนร�ชก�รมีก�รรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สำ�คัญอย่�งรอบด้�น ทั้งปัจจัย
ภ�ยนอก (External Factor) และปัจจัยภ�ยใน (Internal Factor) 
ในก�รวิเคร�ะห์ยุทธศ�สตร์เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งช�ติ นโยบ�ยรัฐบ�ล นโยบ�ยกระทรวงฯ เพื่อสร้�งแผนง�น
และโครงก�รที่สนับสนุนก�รบรรลุยุทธศ�สตร์ระดับกระทรวงและระดับ
ประเทศ เช่น คณะผู้บริห�ร สป.มท. ระบุเป้�หม�ยจ�ก 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ (1) เป้�หม�ยของรัฐบ�ล (2) ปัญห�คว�มเดือดร้อนของ
ประช�ชน และ (3) เป้�หม�ยขององค์ก�รด้�นก�รบริห�รจัดก�รและ
ข้อจำ�กัดของบุคล�กร งบประม�ณ วัสดุอุปกรณ์ฯ พร้อมกับศึกษ�
วิเคร�ะห์ยุทธศ�สตร์ช�ติ แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
เป้�หม�ยของรัฐบ�ล เพื่อกำ�หนดยุทธศ�สตร์ 10 ปีของ มท.
แผนยุทธศ�สตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีของ สป.มท./มท.
นำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรม กำ�หนดเป้�หม�ย

ที่ชัดเจน มุ่งผลสัมฤทธิ์

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง
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กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

-ผู้บริห�รของส่วนร�ชก�ร
ได้สร้�งคว�มยั่งยืนโดย
ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ที่
ตอบสนองต่อพันธกิจและ
ภ�ระหน้�ที่ของ
ส่วนร�ชก�ร สอดรับ
กับทิศท�งก�รพัฒน�
และยุทธศ�สตร์ช�ติ และ
ยุทธศ�สตร์พื้นที่สร้�ง
นวัตกรรมและวัฒนธรรม
ในก�รมุ่งประโยชน์สุข
ประช�ชน (Innovation, 

Citizen-centric)

   ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร
   -บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์ช�ติ/
ยุทธศ�สตร์พื้นที่ (ถ้�มี)
   -สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงให้เกิด
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประช�ชน เช่น 
มีนโยบ�ยก�รสร้�งนวัตกรรม
ก�รให้บริก�รเพื่ออำ�นวยคว�ม
สะดวกและตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของประช�ชน

เช่น สป.สธ.มีก�รรวบรวมก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และ
ระบบส�ธ�รณสุขของประเทศ รวมท้ังแนวโน้มของตัวช้ีวัดสำ�คัญต่�งๆ 
ตลอดจนคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของภ�คประช�ชนท่ีกำ�ลัง
เปล่ียนแปลงไป เช่น มีคว�มต้องก�รคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น ก�รก้�วเข้�สู่
สังคมผู้สูงอ�ยุ แนวโน้มก�รเกิดอุบัติภัย ก�รเกิดตล�ดใหม่ของ
อีคอมเมอร์ส ฯลฯ นำ�ม�สร้�งจุดเน้นของแผนง�นและโครงก�รที่
ลงไปถึงภ�คธุรกิจ ก�รบริก�ร และประช�ชน ตลอดจนสร้�งนวัตกรรม
ต่�งๆ เช่น ก�รใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประช�ชนเข้�ถึงบริก�รได้สะดวก 

เป็นต้น

Significance

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส

-นโยบ�ยและระบบก�ร
กำ�กับดูแลที่เสริมสร้�ง
คว�มโปร่งใสและก�ร
ป้องกันทุจริต รวมทั้ง
ระบบก�รตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภ�พ
-มีม�ตรก�รที่ถ่�ยทอดสู่
ก�รปฏิบัติและก�รติดต�ม
ร�ยง�นผลอย่�งชัดเจน

   แนวท�งและระบบก�รตรวจสอบ
กำ�กับดูแลที่เสริมสร้�งคว�มโปร่งใส
และป้องกันทุจริต
   ม�ตรก�รที่ถ่�ยทอดสู่ก�รปฏิบัติ
และติดต�มร�ยง�นผลอย่�งชัดเจน 
   ก�รบริห�รง�นต�มหลัก
ธรรม�ภิบ�ล

มีก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลต�มเครื่องมือ
ม�ตรฐ�นที่มีอยู่ และมีตัววัดในก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�น เช่น
มีก�รจัดทำ�ระบบควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน มีหน่วยร�ชก�ร

ใสสะอ�ด มุ่งเน้นคว�มโปร่งใส มีระบบก�รจัดก�รข้อร้องเรียน เป็นต้น

Basic

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง
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Advance
-ก�รประเมินประสิทธิผล
และตัววัดก�รป้องกันทุจริต
และก�รสร้�งคว�มโปร่งใส
ภ�ยในส่วนร�ชก�ร และมี
ก�รปรับปรุงอย่�งสม เสมอ
-ก�รร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�ร
ต่อส�ธ�รณะ และหน่วยง�น
บังคับบัญช�

   มีตัววัดในก�รตรวจติดต�ม
ป้องกันก�รทุจริต และมีก�รปรับปรุง
สม่ำ�เสมอ
   มีม�ตรก�รป้องกันก�รทุจริตใน
เชิงรุก (Pro-active) เช่น พัฒน�
กระบวนก�รทำ�ง�นให้โปร่งใส
มีระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
สร้�งกระบวนก�รติดต�มตรวจสอบ
ก�รทุจริต และก�รปกป้องผู้ร้องเรียน 
   เปิดเผยผลก�รดำ�เนินง�นสู่
ส�ธ�รณะ

ส่วนร�ชก�รมีระบบควบคุมและสร้�งม�ตรก�รก�รป้องกันทุจริตภ�ยใน
หน่วยง�นที่ชัดเจน จะมีก�รติดต�มประเมินประสิทธิผลของม�ตรก�ร
อย่�งสม เสมอเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รปรับปรุงเชิงรุก มีก�รร�ยง�นผลก�ร
ดำ�เนินก�รต่อส�ธ�รณะและหน่วยง�นบังคับบัญช�ในมิติที่เป็นที่สนใจ
ของประช�ชน เช่น ก�รจัดทำ�ร�ยง�นด้�นก�รต่อต้�นทุจริต เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ผลก�รประเมินคว�ม
โปร่งใสในระดับองค์ก�ร
โดยองค์ก�รอิสระระดับช�ติ
หรือน�น�ช�ติ
-เป็นแบบอย่�งทีด่ีและก�ร
สร้�งต้นแบบด้�นคว�ม
โปร่งใส

    มีดัชนีคว�มโปร่งใสจ�กก�ร
ประเมินโดยองค์ก�รอิสระและมี
ผลลัพธ์ที่ดี
   มีก�รส่งเสริมก�รเป็นองค์ก�รด้�น
คว�มโปร่งใส เช่น มีก�รค้นห�คว�ม
เป็นเลิศ (Best Practice:BP) 
ด้�นคว�มโปร่งใส มีก�รสร้�งต้นแบบ 
(Role Model) ด้�นคว�มโปร่งใส
   ได้รับร�งวัลด้�นคว�มโปร่งใสจ�ก
องค์ก�รภ�ยนอก

ส่วนร�ชก�รมีตัววัดท่ีเก่ียวข้องกับก�รประเมินคว�มโปร่งใสในระดับประเทศ 
และน�น�ช�ติมีก�รตรวจสอบจ�กผู้ตรวจสอบภ�ยนอก มีก�รดำ�เนิน
โครงก�รใสสะอ�ดต่อต้�นก�รทุจริต และผลก�รดำ�เนินก�รจนเป็นต้นแบบ
ด้�นคว�มโปร่งใสและก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริตในภ�ครัฐ เช่น
ผลก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินก�รของหน่วย

ง�นภ�ครัฐ (ITA) ในระดับที่ดี เป็นต้น
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1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ
ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 

   -ก�รสื่อส�รและก�ร
สร้�งสภ�พแวดล้อมภ�ยใน
เพื่อให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   -ก�รสร้�งกลไกที่เอื้อ
ให้ประช�ชนและเครือข่�ย
ภ�ยนอกเข้�ม�มีส่วนร่วม
ในก�รทำ�ง�น

   ส่วนร�ชก�รมีแนวท�งสื่อส�รและ
สร้�งสภ�พแวดล้อมภ�ยในองค์ก�ร
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ในก�รทำ�ง�น 
   ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อให้
ประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วม 
   มีแนวท�งในก�รสร้�งเครือข่�ยให้
ภ�คประช�ชน ภ�คเอกชน และท้องถ่ิน
จ�กองค์ก�รภ�ยนอกเข้�ม�มี
ส่วนร่วมกันในก�รทำ�ง�น

มีก�รตั้งคณะทำ�ง�นร่วมระหว่�งภ�ครัฐกับเอกชน มีก�รปรับปรุงและ
แก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับองค์ก�รและประช�ชน
มีคณะกรรมก�รร่�งกฎหม�ยฯ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้มีคว�ม
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน มีระบบก�รสื่อส�รหล�ยช่องท�ง เพื่อใช้ใน
ก�รทำ�ง�น เช่น VDO Conferences และมีระบบก�รตรวจร�ชก�ร 

เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของง�น

Basic

Advance
   -ก�รตั้งเป้�หม�ย
ท้�ท�ย และก�รส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมของ
กระบวนก�รและก�ร
บริก�รผ่�นเครือข่�ยภ�ค
ประช�ชน ภ�คเอกชน 
และท้องถิ่น

   มีก�รตั้งเป้�หม�ยที่ท้�ท�ย
รองรับก�รเปลี่ยนแปลง 
   มีแนวท�งก�รส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมของกระบวนก�รทำ�ง�น
และก�รให้บริก�รผ่�นเครือข่�ยภ�ค
ประช�ชน ภ�คเอกชน และท้องถิ่น 

ผู้บริห�รกำ�หนดตัววัดที่มีคว�มสำ�คัญในก�รติดต�มและก�รบรรลุผล
ด้�นต่�งๆ พร้อมทั้งตั้งเป้�หม�ยท้�ท�ย และกระตุ้นให้เกิดคว�มร่วมมือ
ในก�รบรรลุผลสัมฤทธิ์ เช่น มีนโยบ�ยขับเคลื่อนในทุกๆ ระดับ เพื่อลด
คว�มเหลื่อมล้ำ� สร้�งร�ยได้ ลดคว�มย�กจนของประช�ชน โครงก�ร
เสริมสร้�งเอกลักษณ์พืชผลเกษตรท้องถิ่นให้มีร�ค�ดี โดยอ�ศัยคว�ม
ร่วมมือกับเอกชน ท้องถิ่น และประช�ชน เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
   -ก�รสร้�งนวัตกรรม
ที่มีผลกระทบสูงและเชิง
นโยบ�ยที่นำ�ไปสู่ก�รแก้
ปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อน

ผู้บริห�รส่งเสริมก�รสร้�งนวัตกรรม
เชิงนโยบ�ยที่ส่งผลในระดับประเทศ
และนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�ที่มีคว�ม
ซับซ้อน เช่น ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ
จ�กหล�ยหน่วยง�น หรือก�รใช้กลไก
ห้องปฏิบัติก�รนวัตกรรมภ�ครัฐ
(Government Innovation Lab) 
โดยนำ�กระบวนก�รคิดเชิงออกแบบ
(DesignThinking) ในลักษณะที่ให้
ประช�ชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้�ม�
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนก�ร 

เช่น ผู้บริห�รของกระทรวงส�ธ�รณสุขมีแนวคิดในเชิงนโยบ�ย เรื่อง 
Smart Health ID เพื่อพัฒน�ก�รให้บริก�รก�รรักษ�โรคและสุขภ�พ
ของสถ�นบริก�รทั่วประเทศ บริก�รประช�ชนให้รวดเร็ว ลดขั้นตอน
ก�รบริก�ร และลดค่�ใช้จ่�ย เช่น ประช�ชนทุกครอบครัวจะต้องมี
หมอประจำ� เป็นเวชศ�สตร์ครอบครัว เพร�ะต้องดูแลสุขภ�พของ

ครอบครัวตลอดอ�ยุขัย เป็นต้น



27คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

1.4 การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิด
ผลลัพธ์ที่นำาไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

   -ก�รประเมินและติดต�ม
โครงก�ร กระบวนก�ร และ
ยุทธศ�สตร์ที่อ�จมีผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคม 
   -ก�รติดต�มตัวชี้วัด
และผลก�รดำ�เนินก�รของ
องค์ก�รอย่�งต่อเนื่อง

   ประเมินคว�มเสี่ยงโครงก�ร 
กระบวนก�ร และยุทธศ�สตร์ที่อ�จมี
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอย่�งต่อเน่ือง
   เตรียมม�ตรก�รป้องกันและแก้ไข
ปัญห�ต่�งๆ เช่น ก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์
เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นทั้งก่อน/ระหว่�ง/
หลังดำ�เนินโครงก�ร
   กำ�หนดตัวชี้วัดและติดต�มผลก�ร
ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเนื่อง
   รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลก�รดำ�เนิน
ก�รท่ีเก่ียวข้องให้พร้อมต่อก�รถูก

ติดต�ม/ตรวจสอบจ�กทุกภ�คส่วน

มีก�รกำ�หนดตัววัดและกระบวนก�รในก�รร�ยง�นติดต�มผลของโครงก�รและ
ยุทธศ�สตร์ต่�งๆ รวมทั้งโครงก�รที่มีผลกระทบต่อประช�ชนผ่�นกลไกก�ร
ติดต�มร�ยง�นผล และก�รตรวจร�ชก�ร รวมทั้งก�รใช้จ่�ยต�มงบประม�ณ
อย่�งมีประสิทธิผล

Basic

Advance
   -ก�รติดต�มร�ยง�น
ผลกระทบ โดยผ่�นกลไกก�ร
สื่อส�รและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห� 
อย่�งทันก�รณ์ประช�ชน 
ภ�คเอกชน และท้องถิ่น

   ใช้เทคโนโลยีก�รสื่อส�รและดิจิทัลที่
ทันสมัยเพื่อติดต�มตัวชี้วัดและผลก�ร
ดำ�เนินก�รเพ่ือร�ยง�นผลได้อย่�งรวดเร็ว
และทันเหตุก�รณ์
   สร้�งเครือข่�ยเฝ้�ระวังเพื่อก�รแก้ไข

ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็วและทันเหตุก�รณ์

ส่วนร�ชก�รได้มีก�รพัฒน�เครื่องมือด้�นก�รร�ยง�นและมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลในก�รติดต�มและร�ยง�นผลท่ีทันสมัย ใช้ง�นง่�ย เช่น มี Framework 
ของก�รร�ยง�นข้อมูลแบบ real time บนเว็บไซต์ของส่วนร�ชก�ร ก�รร�ยง�น
ข้อมูลด้�นทรัพย�กรน้ำ� ก�รเพ�ะปลูกพืชหลักต่�งๆ ก�รเฝ้�ระวังป้องกันโรค 
และม�ตรก�รในก�รส่งเสริมตล�ด มีก�รบูรณ�ก�รก�รตรวจติดต�มร่วมกับ
ทุกภ�คส่วนและเครือข่�ยในก�รเฝ้�ระวังและร่วมแก้ปัญห�ของแต่ละพื้นที่
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
   -ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนิน
ก�รและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ย�วและผลกระทบที่มีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

   ส่วนร�ชก�รมีก�รกำ�หนดตัววัด
ที่บรรลุผลลัพธ์ในเชิง
   -ยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร
   -ยุทธศ�สตร์พื้นที่ (ถ้�มี)
   -ยุทธศ�สตร์ช�ติ
   -ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ส�ธ�รณสุข สิ่งแวดล้อม
   ส่วนร�ชก�รมีก�รติดต�มตัววัด โดยมีก�ร
วิเคร�ะห์เพื่อรู้เท่�ทันสถ�นก�รณ์และ
กำ�หนดม�ตรก�ร/แนวท�งเพื่อป้องกัน/
ส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รเพ่ือผลลัพธ์ท่ีดีต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข ส่ิงแวดล้อม

ผู้บริห�รของส่วนร�ชก�รมีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รขององค์ก�รและผลก
ระทบท่ีอ�จเกิดข้ึนในระยะส้ัน ระยะย�ว โดยผ่�นก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ และ
ประมวลผลจ�กภ�คส่วนต่�งๆ เพื่อแก้ไขปัญห�ได้อย่�งฉับไว เช่น
นำ�ส�รสนเทศม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์เพื่อนำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจ ขณะเดียวกัน
เสริมม�ตรก�รที่จะสนับสนุนให้ส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

กระบวนก�รว�งแผน
ยุทธศ�สตร์ที่เป็นระบบ
ตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของประช�ชนและบรรลุ

พันธกิจองค์ก�ร

แผนยุทธศ�สตร์ตอบสนอง
คว�มท้�ท�ยของส่วนร�ชก�ร

มีก�รค�ดก�รณ์
ก�รเปลี่ยนแปลง

ที่กำ�ลังจะเกิดในอน�คต 

แผนยุทธศ�สตร์เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน

สร้�งโอก�ส และส่งเสริม
ก�รพัฒน�ประเทศ

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทาย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

กำ�หนดเป้�ประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองพันธกิจ
ในระยะสั้น ระยะย�วและ

สร้�งก�รเปลี่ยนแปลง

วิเคร�ะห์ผลกระทบของ
เป้�ประสงค์และตัวชี้วัด
ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว
ต่อยุทธศ�สตร์ประเทศ

วิเคร�ะห์ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข 
สิ่งแวดล้อม ทั้งท�งตรงและ

ท�งอ้อม
2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
สอดคล้องพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนครอบคลุมทุกส่วน ชัดเจน 
มีก�รสื่อส�รสู่ก�รปฏิบัติ

แผนเน้นประสิทธิภ�พ 
ทำ�น้อยได้ม�กและสร้�ง

คุณค่�แก่ประช�ชน

บูรณ�ก�รกับแผนง�น
ด้�นบุคล�กร ก�รใช้ทรัพย�กร

ก�รใช้ข้อมูลร่วมกัน
2.3 แผนงานขับเคลื่อน

ลงไปทุกภาคส่วน

ก�รติดต�มร�ยง�นผลและ
ก�รบรรลุเป้�หม�ย

เชิงยุทธศ�สตร์ 

ก�รค�ดก�รณ์  ก�รแก้ปัญห� 
และก�รปรับแผนให้ทัน

ต่อก�รเปลี่ยนแปลง  

ปรับแผนตอบสนอง
ได้ทันเวล� เชิงรุก

มีประสิทธิผล
 

2.4 การติดตามผล การ
แก้ไขปัญหา 

และการรายงานผล

ภาพที่ 5 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนร�ชก�รมีกระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์ท่ีมีประสิทธิผล รองรับก�รเปล่ียนแปลงและสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน กำ�หนดเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนร�ชก�รและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศ�สตร์ช�ติ มีแผนง�นท่ีขับเคล่ือนลงไปทุกภ�คส่วนมีก�รติดต�มผลของก�รบรรลุเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ และก�รร�ยง�นผล
อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อก�รแก้ไขปัญห�ได้ทันท่วงที 
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2.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน

-กระบวนก�รว�งแผน
ยุทธศ�สตร์อย่�งเป็นระบบ
ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว 
ตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ประช�ชนและบรรลุพันธกิจ
ส่วนร�ชก�ร
-แนวท�งก�รถ่�ยทอด

ยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติ

   กระบวนก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์
เป็นระบบและสนับสนุนก�รบรรลุพันธกิจ
ส่วนร�ชก�รทั้งระยะสั้น ระยะย�ว
   วิเคร�ะห์สภ�พแวดล้อมในก�รแข่งขัน
   ว�งแผนยุทธศ�สตร์โดยคำ�นึงถึง
   -ประโยชน์สุขประช�ชน
   -รองรับก�รเปลี่ยนแปลงจ�ก
สภ�พแวดล้อมภ�ยนอก เช่น ก�รแข่งขัน
จ�กภ�ยนอกองค์ก�ร/นอกประเทศ 
คว�มต้องก�รของประช�ชนที่
เปลี่ยนแปลงไป
   แนวท�ง/ช่องท�งก�รสื่อส�ร 

ถ่�ยทอดยุทธศ�สตร์สู่ก�รปฏิบัติ

มีคู่มือและกระบวนก�รในก�รกำ�หนด วิสัยทัศน์ ค่�นิยม และเป้�ประสงค์
ท่ีตอบสนองต่อผู้รับบริก�ร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รบรรลุพันธกิจของส่วนร�ชก�ร
มีแผนผัง/ต�ร�งแสดงแนวท�งในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของส่วนร�ชก�ร 
มีแผนภูมิก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�รประจำ�ปี ที่เชื่อมโยง
ยุทธศ�สตร์กับผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว 

Basic

Advance
-แผนยุทธศ�สตร์ตอบสนอง
คว�มท�้ท�ยของสว่นร�ชก�ร
มีก�รค�ดก�รณ์ก�ร
เปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังจะเกิดใน
อน�คต และแผนรองรับเพื่อ
ตอบสนองต่อก�รเปล่ียนแปลง 
(รวมทั้งก�รเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจ�กก�รนำ�ระบบดิจิทัล
ม�ใช้)

   ก�รวิเคร�ะห์คว�มท้�ท�ยและ
ค�ดก�รณ์ถึงก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คต
อันมีผลกระทบต่อก�รปฏิบัติง�น
ก�รให้บริก�ร ก�รรับรู้ ก�รเข้�ถึง
ของภ�คส่วนต่�งๆ 
   ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ แผนง�น
ที่ตอบสนองต่อคว�มท้�ท�ย และ
ก�รเปล่ียนแปลง

มีก�รกำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์ให้สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ 
ตัวอย่�งเช่น กรมพัฒน�ที่ดินมีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยเพื่อรองรับและค�ดก�รณ์
ก�รเปลี่ยนแปลงในอน�คตออกเป็น 3 ระยะ  ได้แก่ ระยะสั้น (1 ปี) ระยะกล�ง 
(5 ปี) และระยะย�ว (20 ปี)  มีก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ด้�นส�รสนเทศ
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ท่ี 6 ของกรมฯ ด้�นก�รพัฒน�องค์ก�รสู่คว�มเป็นเลิศ 
โดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติก�รดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
แผนพัฒน�ดิจิทัลของประเทศ

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-สร้�งขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขัน และสร้�งโอก�ส
เชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่นำ�ไปสู่
ประโยชน์สุขของประช�ชน 
และก�รพัฒน�เศรษฐกิจของ
ประเทศทั้งในระยะสั้นและ
ระยะย�ว

   แผนยุทธศ�สตร์ และแผนง�นที่สร้�ง
ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขัน และ
สร้�งโอก�สเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่น
   -มีแผนนำ�ระบบดิจิทัลม�ใช้ปรับเปล่ียน
ก�รทำ�ง�นและรองรับก�รเปลี่ยนแปลง
   -มีแผนก�รยกระดับก�รให้บริก�ร
ที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ำ� เข้�ถึงได้ง่�ย

และเข้�ถึงได้ทุกที่ ทุกเวล�

เช่น กรมพัฒน�ที่ดินมีก�รกำ�หนดประเด็นยุทธศ�สตร์เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันและสร้�งโอก�สเชิงยุทธศ�สตร์ ได้แก่ ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รทรัพย�กรดินด้วยก�รสำ�รวจจำ�แนกดิน วิเคร�ะห์ดิน และว�งแผน
ก�รใช้ที่ดินอย่�งเป็นระบบ และยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�ที่ดินเชิงนวัตกรรม 
เช่น ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือก�รบริห�รจัดก�รเชิงรุกออนไลน์ 
(Agri-Map Online) ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map) ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรและ
เพิ่มร�ยได้ ทำ�ก�รเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้มีคุณภ�พชีวิตดีขึ้น
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2.2 การกำาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

-ก�รกำ�หนดเป้�ประสงค์
และตัวชี้วัดเชิงยุทธศ�สตร์
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
ของส่วนร�ชก�ร
ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว 
รวมทั้งก�รสร้�งก�ร

เปลี่ยนแปลง

   มีแผนท่ีท�งยุทธศ�สตร์ (Strategy
Map) แผนระยะสั้นและแผนระย�ว
ที่ส่งผลต่อยุทธศ�สตร์ช�ติ
   กำ�หนดตัวชี้วัดและเป้�ประสงค์
ที่ตอบสนองพันธกิจของส่วนร�ชก�ร 
และก�รเปลี่ยนแปลง

มีตัวช้ีวัดท่ีตอบสนองเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ เช่น ตัววัดประสิทธิภ�พ
ในก�รดำ�เนินง�นต�มหลักภ�รกิจ พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภ�ค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ตัววัดด้�นก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร ตัววัดด้�น
ศักยภ�พในก�รเป็นส่วนร�ชก�รที่มีคว�มสำ�คัญเชิงยุทธศ�สตร์เพื่อ
ก�รพัฒน� เป็นต้น 

Basic

Advance
-มีก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ
ของเป้�ประสงค์และตัวช้ีวัด
เชิงยุทธศ�สตร์ที่เกิดกับ
ยุทธศ�สตร์ช�ติทั้งระยะ
สั้นและระยะย�ว

   มีก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบของ
เป้�ประสงค์และตัวชี้วัด ที่มีผลต่อ
ยุทธศ�สตร์ช�ติท้ังระยะส้ันและระยะย�ว
ในมิติต่�งๆ เช่น ก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขัน ก�รลดผลกระทบจ�ก
ข้อบังคับท�งกฎหม�ย

เช่น มีก�รวิเคร�ะห์เป้�หม�ยในก�รส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�เครือข่�ย
ด้�นก�รส่งออก พบว่�จะมีผลให้เกิดก�รขย�ยตัวของตล�ดใหม่ข้ึน และ
นำ�ม�สู่ก�รเพ่ิมข้ึนของมูลค่�ก�รค้�ระหว่�งประเทศอีก xx% มีก�รวิเคร�ะห์
ผลกระทบจำ�นวนม�ตรก�รท�งภ�ษีเพื่อส่งเสริมก�รเจริญเติบโตท�ง
เศรษฐกิจและสังคมพบว่�จะส่งผลให้เกิดอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ yy ภ�ยในปีพ.ศ. 2561 เป็นต้น 

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-มีก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง
ระดับองค์ก�รและผลกระทบ
ทั้งท�งตรง ท�งอ้อมที่
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม ส�ธ�รณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ

   วิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงระดับองค์ก�รที่
อ�จเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนง�นและ
เป้�ประสงค์ที่ว�งไว้
   วิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงระดับองค์ก�ร
ที่อ�จเกิดขึ้น ที่อ�จส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ

มีก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียงท่ีเกิดท้ังจ�กภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ เล็งเห็น
ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันส่งผลทั้งท�งตรงและท�งอ้อม
ต่อแผนง�น โครงก�รของส่วนร�ชก�ร และอ�จส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และส่ิงแวดล้อม เพ่ือเตรียมแผนรองรับ 
เช่น ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบต่อแผนกระตุ้นผลผลิตจ�กภ�วะคว�มเส่ียง
ท�งด้�นก�รเปล่ียนแปลงภูมิอ�ก�ศและก�รผันผวนของร�ค�ในตล�ดโลก

เป็นต้น 



2.3 แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ลงไปทุกภาคส่วน  โดยผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

-แผนปฏิบัติก�รที่
ครอบคลุมทุกส่วนง�น 
ชัดเจน และสื่อส�รสู่
ก�รปฏิบัติไปยังทุกกลุ่ม

ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

แผนปฏิบัติก�ร
   รองรับยุทธศ�สตร์ทุกด้�น 
ครอบคลุมทุกส่วนง�น
   ถ่�ยทอดลงไปถึงเครือข่�ยระดับ
พื้นที่ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์ก�ร
   มีคว�มชัดเจน และสื่อส�รสู่
ก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิผล

มีก�รตั้งคณะทำ�ง�นกลุ่มย่อยในก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รและ
ก�รดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์หลัก มีแผนปฏิบัติก�รและ
หน่วยง�นที่รับผิดชอบอย่�งชัดเจน และมีระบบก�รสื่อส�ร ถ่�ยทอด
ไปสู่ก�รปฏิบัติทุกระดับ ทั้งส่วนกล�งและภูมิภ�ค มีฐ�นข้อมูลร่วมกัน
ภ�ยในกรม/กระทรวง

Basic

Advance
-แผนปฏิบัติก�รท่ีสนับสนุน
คว�มสำ�เร็จของยุทธศ�สตร์
ของส่วนร�ชก�ร 
ครอบคลุมทุกส่วนง�น 
ชัดเจน และเน้นก�ร
เกิดประสิทธิภ�พ
(ก�รทำ�น้อยได้ม�ก) และ
ก�รสร้�งคุณค่�แก่ประช�ชน 
(Public value)

แผนปฏิบัติก�รคำ�นึงถึง
   ประสิทธิภ�พควบคู่กับประสิทธิผล 
(ก�รทำ�น้อยได้ม�ก)
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลม�ช่วยในก�ร
สื่อส�ร ก�รลดต้นทุน  ก�รปรับปรุง
ก�รให้บริก�รที่สร้�งคว�มพึงพอใจ 
รวดเร็ว สร้�งคุณค่�แก่ประช�ชน

มีแผนปฏิบัติก�รในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พและก�รลดต้นทุน เช่น 
ก�รพัฒน�ระบบก�รส่งใบคำ�ร้องและก�รจองผ่�นระบบออนไลน์เพื่อ
ก�รลดเวล�ก�รรอคอย ก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลเดียวเพื่อลดคว�มซำ�้ซ้อน
ของก�รทำ�ง�นและคว�มผิดพล�ด ก�รสื่อส�รผ่�นเครือข่�ยบน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคว�มรวดเร็วฉับไวในก�รเข้�ถึงปัญห� ก�รใช้
แผนที่ GIS เพื่อติดต�มแผนปฏิบัติก�รก�รควบคุมโรคที่เกิดขึ้น

ทั่วประเทศ เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-แผนปฏิบัติก�รท่ีสนับสนุน 
คว�มสำ�เร็จของยุทธศ�สตร์
ของส่วนร�ชก�ร บูรณ�ก�ร
กับแผนง�นด้�นบุคล�กร
และก�รใช้ทรัพย�กร
ที่รองรับก�รเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น และสื่อส�รสู่
ก�รปฏิบัติผ่�นเครือข่�ย
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก 
และก�รใช้ข้อมูลร่วมกัน 
เพื่อก�รประส�นง�น
ให้เกิดคว�มสำ�เร็จ

แผนปฏิบัติก�รท่ีสนับสนุนคว�มสำ�เร็จ
ของยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร 
โดยพิจ�รณ� 
   แผนด้�นบุคล�กรทั้งก�รพัฒน�
ขีดคว�มส�ม�รถและอัตร�กำ�ลังเพื่อ
รองรับก�รเปลี่ยนแปลง
   แผนก�รปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับ
คว�มต้องก�รด้�นก�รเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
   แผนก�รใช้ทรัพย�กรและก�รใช้
ข้อมูลผ่�นเครือข่�ยทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอก

แผนพัฒน�บุคล�กรควรสอดคล้องและสนับสนุนคว�มสำ�เร็จของ
แผนปฏิบัติก�ร เช่น กรมพัฒน�ท่ีดินมีก�รสร้�งและพัฒน�คว�มเข้มแข็ง
ให้กับหมอดินอ�ส�และเกษตรกรภ�คีเครือข่�ยเพ่ือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
ในก�รใช้ฐ�นข้อมูลดิน มีก�รพัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือภ�ยในส่วนร�ชก�ร 
นอกส่วนร�ชก�ร และเครือข่�ยภ�คเอกชน เพื่อให้แผนปฏิบัติก�ร
ประสบคว�มสำ�เร็จ เช่น ก�รสร้�งระบบเครือข่�ยโรงพย�บ�ลในพื้นที่
หรือโรงพย�บ�ลอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด โดยมีก�รใช้ระบบดิจิทัลเพื่อ
คว�มร่วมมือในก�รส่งข่�วส�รและส่งวัคซีนในกรณีข�ดแคลน เพื่อก�ร

ป้องกันโรคระบ�ดให้กับประช�ชน 
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2.4 การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหา และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิผล

-ก�รติดต�มร�ยง�น
ผลก�รดำ�เนินก�รต�มแผน 
และก�รบรรลุเป้�หม�ย
เชิงยุทธศ�สตร์ และก�ร
ร�ยง�นผลสู่ส�ธ�รณะ 
(Open by default)

   ระบบก�รติดต�มร�ยง�นผลของ
ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติก�ร และยุทธศ�สตร์
ทั้งระยะสั้นและระยะย�ว
   -ร�ยง�นสถ�นะก�รบรรลุเป้�หม�ย
ที่ตั้งไว้
   -เตรียมก�รแก้ไขปัญห�กรณีไม่เป็นไป
ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้

   -ก�รร�ยง�นผลที่เกิดขึ้นต่อส�ธ�รณะ

มีระบบก�รติดต�มร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รต�มกรอบเวล�ของแผนยุทธศ�สตร์
ต�มตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญที่ระบุไว้ โดยมีก�รประชุมติดต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� เพื่อให้แน่ใจได้ว่�จะส�ม�รถดำ�เนินง�นได้บรรลุ
เป้�หม�ยที่ได้ว�งไว้  มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นสู่ส�ธ�รณะผ่�นก�รร�ยง�นผลตัวชี้วัด
บนเว็บไซต์ไของส่วนร�ชก�ร หรือร�ยง�นประจำ�ปี

Basic

Advance
-ก�รค�ดก�รณ์ของผลก�ร
ดำ�เนินก�รต�มแผน
ก�รแก้ปัญห� และก�ร
ปรับแผนให้ทันต่อก�ร
เปลี่ยนแปลง (Projection)

   แผนมีคว�มยืดหยุ่นส�ม�รถ
ปรับเปลี่ยนได้ 
   -ส�ม�รถปรับแผนปฏิบัติก�ร
ให้สอดคล้องกับผลที่เกิดทั้งในกรณี
ท่ีไม่บรรลุผล หรือดีกว่�ค่�เป้�หม�ยท่ีต้ังไว้
   -ส�ม�รถปรับแผนให้ทันต่อ
ก�รเปลี่ยนแปลงได้
   มีก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนินก�รที่
เกิดขึ้น
   มีก�รทบทวนแผนยุทธศ�สตร์ทุกปี

เพื่อให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่�งเช่น จังหวัดมีค่�เป้�หม�ยของร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ xx% 
ทุกปีในแผนพัฒน� 5 ปีข้�งหน้� แต่จ�กก�รวิเคร�ะห์ผลในปีล่�สุด พบว่�
มีก�รเติบโตเกินกว่�ค่�เป้�หม�ยที่ตั้งไว้กว่� 50% จังหวัดได้มีก�รปรับเปลี่ยน
ค่�ค�ดก�รณ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้น และได้ปรับค่�ก�รค�ดก�รณ์
ใหม่รองรับ รวมทั้งก�รสื่อส�รให้ทุกส่วนร�ชก�รและภ�คเอกชนได้ปรับให้
สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อก�รเตรียมก�รรองรับก�รเติบโตที่จะเกิดขึ้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รเตรียมก�รเชิงรุก
เพื่อตอบสนองต่อ
ก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จเกิดขึ้น
จ�กภ�ยในและภ�ยนอกและ
ก�รปรับแผนที่ตอบสนอง
ทันเวล� เชิงรุก อย่�งมี
ประสิทธิผล
(Proactive and 
effective)

   ติดต�มสถ�นก�รณ์ที่อ�จส่งผลต่อ
ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนโดยส�ม�รถ
วิเคร�ะห์ได้ว่�ปัญห�เกิดที่ใดและจะ
ส่งผลต่อก�รปฏิบัติก�รอย่�งไร
   มีก�รเตรียมคว�มพร้อมและมีคว�ม
คล่องตัวต่อสถ�นก�รณ์ท่ีกำ�ลังเปล่ียนแปลง
   มีแผนก�รจัดก�รเชิงรุกเพื่อปรับแผน
ให้ทันเวล�และเกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นไป

ต�มต้องก�ร

มีก�รร�ยง�นข้อมูลจ�กส่วนง�นต่�งๆ อย่�งรวดเร็ว เข้�ถึงง่�ย มีก�รวิเคร�ะห์
สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ที่อ�จมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนร�ชก�รเองต้องมี
คว�มคล่องตัวในก�รรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลง เช่น แนวโน้มของก�รโจมตี
ท�งไซเบอร์ ก�รปรับลดของอัตร�แลกเปล่ียนท่ีอ�จส่งผลต่อก�รส่งออก เป็นต้น
ส่วนร�ชก�รควรวิเคร�ะห์และเตรียมแผนเชิงรุกเพ่ือก�รรับมืออย่�งมีประสิทธิผล



หมวด 3 การให้ความสำ คัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รที่แตกต่�ง

วิเคร�ะห์เพ่ือค้นห�คว�มต้องก�ร 
และคว�มค�ดหวังใหม่

ใช้ข้อมูลทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
เพือ่ว�งนโยบ�ยเชงิรกุทัง้ปจัจบุนั

และอน�คต
3.1 ระบบข้อมูลและ

สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
การบริการและการเข้าถึง

หมวด 3 การให้ความสำ คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ และ
คว�มผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริก�ร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

วิเคร�ะห์ผลเพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�ร และ
แก้ปัญห�เชิงรุก

บูรณ�ก�รกับฐ�นข้อมูลแหล่งอื่น
เพื่อก�รว�งแผนและก�รสร้�ง

นวัตกรรมในก�รให้บริก�ร
3.2 การประเมินความ
พึงพอใจและความผูกพัน

ก�รปรับปรุงบริก�รที่ตอบสนอง
คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวัง

ของกลุ่มผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ปรับปรุงกระบวนก�รและ
สร้�งนวัตกรรมที่ตอบสนอง

คว�มต้องก�รในภ�พรวมและ
เฉพ�ะกลุ่ม

สร้�งนวัตกรรมท่ีส�ม�รถออกแบบ
ก�รให้บริก�รเฉพ�ะบุคคล3.3 การสร้างนวัตกรรม

การบริการและตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม

กระบวนก�รรับข้อร้องเรียน
อย่�งเป็นระบบ และมีม�ตรฐ�น

กระบวนก�รจัดก�รข้อร้องเรียน
เป็นระบบ ตอบสนองรวดเร็ว 

ทันก�รณ์

ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
และสร้�งคว�มพึ่งพอใจ

3.4 กระบวนการแก้ไข
ข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและ

สร้างสรรค์

ภาพที่ 6 หมวด 3 การให้ความสำ คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนร�ชก�รพัฒน�ระบบข้อมูลและส�รสนเทศด้�นก�รบริก�รประช�ชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้�ถึง
ในทุกระดับ เพ่ือนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รสร้�งนวัตกรรมก�รบริก�รท่ีสร้�งคว�มแตกต่�งและตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะกลุ่ม และ
คว�มต้องก�รเฉพ�ะบุคคลซึ่งส�ม�รถออกแบบได้  (Personalized Service) ว�งแผนเชิงรุกในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รและ
คว�มค�ดหวังของกลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังปัจจุบันและอน�คต  มีกระบวนก�รแก้ไขข้อร้องเรียนท่ีรวดเร็ว และสร้�งสรรค์
โดยปฏิบัติง�นบนพื้นฐ�นของข้อมูลคว�มต้องก�รของประช�ชน ส่งผลต่อคว�มพึงพอใจ สร้�งคว�มร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชน
ที่ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงในทุกระดับ

-ก�รใช้ข้อมูลและส�รสนเทศ
ของกลุ่มผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่
ในปัจจุบันเพ่ือตอบสนอง
คว�มต้องก�รที่แตกต่�ง 
(Customer centric)

   นำ�ข้อมูลและส�รสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ม�วิเคร�ะห์และตอบสนองคว�มต้องก�ร
ที่แตกต่�งกันโดยรวบรวมข้อมูลจ�ก
   -ช่องท�งต่�งๆ เช่น ผลสำ�รวจคว�ม
พึงพอใจ แบบสอบถ�มคว�มคิดเห็น 
ก�รประชุมรวบรวมคว�มคิดเห็นจ�ก
ภ�ยในองค์ก�ร/ภ�ยนอกองค์ก�ร/
เครือข่�ย เป็นต้น

   -ฐ�นข้อมูลของส่วนร�ชก�ร

มีกระบวนก�รค้นห�และรวบรวมข้อมูลและส�รสนเทศ เพื่อใช้ในก�รวิเคร�ะห์
คว�มต้องก�รที่แตกต่�งของกลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวิธีก�ร
ก�รรับฟังและก�รสื่อส�รที่หล�กหล�ย เช่น ก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็น 
แบบสอบถ�ม อบรม สัมมน� เว็บไซต์ เป็นต้น และนำ�ม�ประมวลวิเคร�ะห์ผล

เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รท่ีหล�กหล�ยของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Basic

Advance
-ก�รใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ (รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อค้นห�
คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
ตอบสนองคว�มต้องก�ร
ที่แตกต่�งได้อย่�ง
มีประสิทธิผล (Digital 
technology, Customer 
centric)

   ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีส�รสนเทศ/
ดิจิทัลและช่องท�งก�รสื่อส�รรูปแบบ
ใหม่ๆ (เช่น Mobile Application 
หรือ facebook ที่มีก�รรับส่งข้อมูลได้
อย่�งรวดเร็ว ทันก�รณ์) เพื่อ 
   -รวบรวมข้อมูลและส�รสนเทศจ�ก
กลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในรูปแบบต่�งๆ เช่น รูปแบบ Big Data 
เสียง ภ�พ และ ข้อคว�ม  
   -ค้นห�คว�มต้องก�ร คว�มค�ดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริก�ร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นำ�ไปสู่ก�รตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น

เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   -มีเฟสบุ๊ค (facebook) สื่อส�รและก�รบริห�รจัดก�รแก้ไขปัญห�ของ
สหกรณ์แบบ real time
   -มีก�รเชื่อมโยงข้อมูลงบก�รเงินกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   -มีร�ยง�นร�ค�สินค้�เกษตรที่เป็นปัจจุบัน และบูรณ�ก�รกับข้อมูล
คว�มต้องก�รใหม่เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตล�ดอีคอมเมอร์ส

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ ทั้งภ�ยใน และ
ภ�ยนอก (รวมทั้งก�ร
เปลี่ยนแปลงของสภ�พ
แวดล้อม) เพ่ือว�งนโยบ�ย
เชิงรุกในก�รตอบสนอง
คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบัน
และอน�คต (Actionable 
policy solution)

   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส�รสนเทศ
จ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์ก�รเพื่อ 
   -วิเคร�ะห์และเข้�ใจคว�มต้องก�ร
และคว�มค�ดหวังของผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   -วิเคร�ะห์แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง
ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
   -กำ�หนดนโยบ�ยเชิงรุกในก�รตอบสนอง
คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของ
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ปัจจุบันและอน�คต

เช่น กรมควบคุมโรคได้ใช้ข้อมูลและส�รสนเทศของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในด้�นก�รเฝ้�ระวัง และตรวจจับโรคและภัยสุขภ�พจ�กฐ�นข้อมูลและแนวโน้ม
ก�รเกิดภัยต่�งๆ  ม�ใช้กำ�หนดแนวท�งในก�รเฝ้�ระวังใน 5 มิติ เพื่อเตรียม
ก�รตอบโต้ภ�วะโรค และภัยสุขภ�พได้ทันต่อเหตุก�รณ์ ขณะเดียวกันได้ว�ง
ม�ตรก�รก�รรับฟังให้ครอบคลุมและทันก�รณ์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยวิธีก�ร
ที่หล�กหล�ยครอบคลุมทุกกลุ่ม
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3.2 การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพัน
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำามาใช้ประโยชน์

-ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ 
และคว�มผูกพัน ของกลุ่ม
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลักเพื่อนำ�
ม�วิเคร�ะห์และปรับปรุง
กระบวนก�รทำ�ง�น

   ประเมินคว�มพึงพอใจและคว�ม
ผูกพันในรูปแบบท่ีเหม�ะสมเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ใน
ก�รวิเคร�ะห์และปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�น เช่น ก�รให้บริก�รทันก�รณ์  
ก�รสำ�รวจพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ต่อนโยบ�ยก�รบริก�รต่�งๆ เป็นต้น

รูปแบบก�รประเมินคว�มพึงพอใจอ�จดำ�เนินก�รได้หล�กหล�ย
ต�มคว�มเหม�ะสม เช่น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� สำ�รวจคว�มพึงพอใจ
ของผู้รับบริก�ร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมทุกภ�รกิจ โดย
กำ�หนดวิธีก�รท่ีเหม�ะสม และคว�มสะดวก ได้แก่ ก�รสอบถ�มผู้รับบริก�ร 
ณ จุดบริก�ร ก�รสำ�รวจผ่�นเว็บไซต์กรม แบบสอบถ�มท�ง  e-Mail
ก�รรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำ�ผลที่ได้ ม�ปรับปรุงก�ร
ให้บริก�รทั้งเร่งด่วน และก�รแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

Basic

Advance
-ก�รใช้ผลก�รประเมิน
คว�มพึงพอใจ และคว�ม
ผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์คว�ม
ต้องก�ร และแก้ปัญห�
ในเชิงรุก

   นำ�ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจ 
และคว�มผูกพันม�วิเคร�ะห์เพื่อ
ค้นห�โอก�สในก�รปรับปรุงและ
แก้ไขปัญห�เชิงรุก

คว�มผูกพันควรวัดในมิติของก�รปฏิบัติม�กกว่�คว�มรู้สึก เช่น ส่วนร�ชก�ร
มีก�รประเมินผลจ�กคว�มพึงพอใจเกี่ยวกับ พันธุ์พืชที่ส่งเสริมแก่
เกษตรกร พบว่�มีคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับสูง แต่จ�กก�รสำ�รวจพบว่�
เกษตรกรไม่ได้นำ�พันธุ์ไปปลูก (คว�มผูกพัน) ส่วนร�ชก�รจะต้องค้นห�
เพื่อเข้�ใจส�เหตุ และว�งแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�เชิงรุก เช่น

สร้�งกลไกท�งก�รตล�ด สร้�งเครือข่�ยผู้จำ�หน่�ยกับกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น 

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รบูรณ�ก�รข้อมูล
ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ 
และคว�มผูกพัน กับฐ�น
ข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จ�กแหล่งอื่นๆ เพื่อก�ร
ว�งแผนยุทธศ�สตร์และ
ก�รสร้�งนวัตกรรมในก�ร
ให้บริก�ร

   บูรณ�ก�รข้อมูลจ�กผลก�รสำ�รวจ
กับฐ�นข้อมูลกลุ่มผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�กแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือ
   -แก้ปัญห�คว�มไม่พึงพอใจในก�ร
ให้บริก�รที่ดีขึ้น
   -เป็นแนวท�งในก�รว�งแผน
ยุทธศ�สตร์และก�รสร้�งนวัตกรรม

จ�กก�รดำ�เนินก�รวัดคว�มพึงพอใจและไม่พึงพอใจ กรมปศุสัตว์ได้นำ�
ผลก�รสำ�รวจของหน่วยง�นภ�ยในกรมฯ ม�วิเคร�ะห์ และนำ�ไปใช้สร้�ง
นวัตกรรมก�รปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณภ�พก�รให้บริก�ร เช่น ก�รพัฒน�
ระบบ e-Service ซึ่งบูรณ�ก�รกับฐ�นข้อมูลทะเบียนสัตว์แห่งช�ติ 
(NID) อำ�นวยคว�มสะดวกและลดคว�มซ้ำ�ซ้อนและขั้นตอนที่ยุ่งย�ก
ต่อก�รติดต่อของผู้ประกอบก�ร 
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3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการ ที่สร้างความแตกต่าง
และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และต่างความต้องการ

-ก�รบริก�รที่ตอบสนอง
คว�มต้องก�รและคว�ม
ค�ดหวังของกลุ่มผู้รับบริก�ร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
และก�รถ่�ยทอดสู่ก�รปฏิบัติ
ในทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

   มีกระบวนก�รในก�รทบทวนและ
ก�รปรับปรุงก�รบริก�รอย่�งต่อเนื่อง 
   มีช่องท�งก�รส่ือส�รท่ีส�ม�รถเข้�ถึง
ผู้รับบริก�ร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
   มีก�รถ่�ยทอดไปยังหน่วยง�น
ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิด
ก�รปฏิบัติอย่�งจริงจัง

เช่น สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ 
(พก.) ได้มีก�รเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบก�รบริก�รและกลไก
ก�รสนับสนุนที่เหม�ะสมกับกลุ่มผู้พิก�รที่มีคว�มต้องก�รเฉพ�ะ
ที่หล�กหล�ย และได้ถ่�ยทอดให้เจ้�หน้�ที่เข้�ใจอย่�งลึกซึ้ง
ในคว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รซึ่งเป็นผู้พิก�ร เช่น ก�รพัฒน�
เครื่องมือสื่อส�รก�รได้ยิน ตล�ดอ�ชีพออนไลน์สำ�หรับผู้พิก�ร
เป็นต้น 

Basic

Advance
-ก�รสร้�งนวัตกรรมก�รบริก�ร
ที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร
ทั้งภ�พรวมและเฉพ�ะกลุ่ม
ได้อย่�งมีประสิทธิผล
(Customer groups and 
segments)

   สร้�งนวัตกรรมก�รให้บริก�รใหม่ๆ 
ที่ตอบสนอง
   -คว�มต้องก�รภ�พรวม 
   -คว�มต้องก�รเฉพ�ะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มที่มีคว�มต้องก�รเฉพ�ะ
ให้ส�ม�รถเข้�ถึงก�รบริก�รได้

เช่น กรมก�รขนส่งท�งบกพัฒน�ก�รนำ�ระบบ GPS ม�ใช้
ในก�รบริห�รและติดต�มพฤติกรรมก�รขับขี่ของพนักง�นขับรถ
โดยส�รส�ธ�รณะ และรถบรรทุก แบบเรียลไทม์ เพ่ือคว�มปลอดภัย
ของผู้ใช้บริก�รรถโดยส�รส�ธ�รณะ และผู้ใช้รถใช้ถนน หรือ 
โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแบบอุปกรณ์
ช่วยพ่นย�สำ�หรับกลุ่มผู้ป่วยโรคหืด ทำ�ให้ผู้ป่วยส�ม�รถ
เข้�ถึงอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ได้ง่�ยขึ้น และไม่ต้องนอน
โรงพย�บ�ลด้วยอ�ก�รหืดกำ�เริบ เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รสร้�งนวัตกรรม
ก�รบริก�รที่ส�ม�รถ
ให้บริก�รเฉพ�ะบุคคล
ที่ส�ม�รถออกแบบได้ 
(Personalized /
Customized service)

   ก�รสร้�งนวัตกรรมก�รให้บริก�รท่ี
   -มีคว�มคล่องตัวในก�รให้บริก�ร
ต�มคว�มแตกต่�งของผู้รับบริก�ร 
   -เอื้อให้ผู้รับบริก�รส�ม�รถ
ออกแบบต�มคว�มต้องก�รเฉพ�ะ
บุคคล (Customized Service) 
   ก�รเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อคว�ม
สะดวกในก�รเข้�ถึงบริก�ร 

ตัวอย่�งของก�รบริก�รเฉพ�ะบุคคลที่ออกแบบได้ เช่น
ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ที่ผู้เรียนในวัยทำ�ง�นส�ม�รถ
ออกแบบต�มคว�มต้องก�รและคว�มสะดวกของตนเอง
ตลอดจนก�รเลือกเรียนในเวล�ที่ตนเองต้องก�ร ก�รพัฒน�
โปรแกรมก�รคำ�นวณภ�ษีส่วนบุคคลเพื่อให้ผู้เสียภ�ษีส�ม�รถ
ทำ�ก�รคำ�นวณด้วยตัวเองก่อนชำ�ระ มีก�รชำ�ระและคืนภ�ษี 

เป็นต้น 
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3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการ

-กระบวนก�รรับข้อร้องเรียน
อย่�งเป็นระบบ และ
มีม�ตรฐ�นก�รจัดก�ร
ข้อร้องเรียนได้อย่�งมี
ประสิทธิผล

   มีช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียนที่
ส�ม�รถเข้�ถึงได้
   มีกระบวนก�รรับข้อร้องเรียนที่
ให้คว�มสะดวกในก�รร้องเรียนของ
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   มีม�ตรฐ�นก�รจัดก�ร
ข้อร้องเรียน และก�รตอบสนองกลับ
ต่อข้อร้องเรียน (Response) 

จัดให้มีช่องท�งก�รรับข้อร้องเรียนอย่�งเป็นท�งก�ร มีระบบส�รบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน โดย
มีก�รแยกลำ�ดับคว�มสำ�คัญต�มแหล่งที่ม� มีก�รกำ�หนดระยะเวล�
ก�รตอบกลับและแก้ไขต�มคว�มสำ�คัญของเรื่องที่ร้องเรียน และ
มีก�รกำ�หนดผู้รับผิดชอบต�มเรื่องที่ร้องเรียน

Basic

Advance
-กระบวนก�รจัดก�ร
ข้อร้องเรียนอย่�งเป็น
ระบบ รวดเร็ว ทันก�รณ์ 
และตอบสนองอย่�งมี
ประสิทธิผล

   มีก�รตอบสนองกลับต่อ
ข้อร้องเรียนอย่�งรวดเร็ว 
ทันก�รณ์ 
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลม�ช่วยในก�ร
ทำ�ง�นและก�รแก้ปัญห�ในเชิงรุก 
(Response and React)

มีก�รร�ยง�นสถิติก�รร้องเรียนและก�รบริก�รที่ไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ย 
เพื่อให้ประช�ชนได้รับทร�บถึงประเด็นปัญห� รวมทั้งสถิติในก�ร
ตอบข้อสงสัย และจำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับก�รแก้ไข หรือสถ�นะ
ก�รณ์แก้ไขปัญห� ผ่�นก�รแจ้งกลับโดยเครื่องมือสื่อส�รที่มี
ประสิทธิภ�พ เช่น ก�รแถลงข่�วผ่�นสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
อย่�งทันท่วงที มี QR code สำ�หรับรับเร่ืองร้องเรียนท้ังในระดับอำ�เภอ
และจังหวัดที่ส่งตรงถึงผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดผ่�นท�ง Facebook 
ของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-กระบวนก�รจัดก�ร
ข้อร้องเรียนอย่�ง
เป็นระบบและก�รใช้
เทคโนโลยีก�รส่ือส�รม�
เพ่ือก�รตอบสนอง
อย่�งมีประสิทธิผล และ
สร้�งคว�มพึงพอใจ
ในก�รจัดก�รข้อร้องเรียน

   มีก�รตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน
อย่�งรวดเร็ว แก้ปัญห�ได้อย่�งทันก�รณ์
   ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒน�ระบบ
ก�รสื่อส�รเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น
และคว�มพึงพอใจในก�รจัดก�ร
ข้อร้องเรียน

ในก�รแก้ไขปัญห�ให้ทันก�รณ์และสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กลับคืนม�ต้อง
อยู่บนพ้ืนฐ�นของก�รส่ือส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจในปัญห�และข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริก�ร กระบวนก�รก�รแก้ไขข้อร้องเรียนอ�ศัยคว�มร่วมมือ 
และก�รค้นห�หนท�งแก้ไขร่วมกัน และก�รสื่อส�รที่ทันก�รณ์ เช่น
มีระบบร�ยง�นสถ�นะข้อร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ
มีกระบวนก�รแก้ไขข้อร้องเรียนอย่�งจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ� 
เป็นต้น



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ก�รว�งแผนและรวบรวมข้อมูล
และตัววัดทุกระดับ

โดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ

ระบบจัดก�รข้อมูล
มีประสิทธิภ�พ ปลอดภัย

น่�เชื่อถือ พร้อมใช้
เข้�ถึงง่�ย

ก�รจัดให้มีข้อมูลและส�รสนเทศ
ที่มีประโยชน์ต่อประช�ชน

โดยไม่ต้องร้องขอ4.1 การกำ หนด
ตัววัดเพื่อการติดตามงาน

อย่างมีประสิทธิผล

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กข้อมูล
และตัววัดเพื่อแก้ปัญห�
ในกระบวนก�รที่สำ�คัญ

เพื่อค้นห�ส�เหตุของปัญห�
และแก้ไขในเชิงนโยบ�ยและ

ก�รปรับยุทธศ�สตร์

เชื่อมโยงผลในทุกระดับ
เพื่อค�ดก�รณ์ผลลัพธ์ที่

อ�จเกิดขึ้น
4.2 การวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลและตัววัดในทุกระดับ 

เพื่อการแก้ปัญหา

ก�รรวบรวมองค์คว�มรู้
อย่�งเป็นระบบเพื่อใช้ในก�ร
เรียนรู้ พัฒน� และต่อยอด

วิเคร�ะห์เชื่อมโยงกับข้อมูล
และองค์คว�มรู้จ�กภ�ยนอก

เพื่อแก้ปัญห�และสร้�ง
นวัตกรรม

นำ�องค์คว�มรู้ไปใช้ปรับปรุง
จนเกิดกระบวนก�รที่เป็นเลิศ 

บรรลุยุทธศ�สตร์และ
ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม

สู่ประช�ชน

4.3 การใช้ความรู้และ
องค์ความรู้ของส่วนราชการ

ในการแก้ปัญหา
เรียนรู้และมีเหตุผล

ว�งแผนปรับรูปแบบ
ก�รทำ�ง�นและก�รรวบรวม
ข้อมูลเป็นระบบดิจิทัลอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

มีระบบคว�มมั่นคงท�ง
ไซเบอร์ และก�รเตรียมพร้อม

ในภ�วะฉุกเฉิน

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พกระบวนก�ร 

ลดต้นทุน และรวบรวมข้อมูล
ได้อย่�งมีประสิทธิผล

4.4 การบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ และ

การปรับระบบการทำ งาน
เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ภาพที่ 7 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนร�ชก�รมีก�รใช้ข้อมูลและส�รสนเทศ ม�กำ�หนดตัววัดท่ีส�ม�รถใช้ติดต�มง�นท้ังในระดับปฏิบัติก�ร 
และระดับยุทธศ�สตร์ได้อย่�งมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์ก�ร รวมทั้งก�รสื่อส�รและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้ง�นทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
มีก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กข้อมูลและตัววัด เพื่อก�รแก้ปัญห�และตอบสนองได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทันเวล� และเชิงรุก มีก�รใช้คว�มรู้
และองค์คว�มรู้ของส่วนร�ชก�รในก�รแก้ปัญห� เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล ส�รสนเทศ และ
ระบบก�รทำ�ง�นที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภ�พ และใช้ง�นได้
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4.1 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มากำาหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการ 
และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการสื่อสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก

-ก�รว�งแผนและก�ร
รวบรวมข้อมูลและตัววัด
ทั้งในระดับปฏิบัติก�ร และ
ยุทธศ�สตร์โดยผ่�นระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ
อย่�งมีประสิทธิภ�พ
(Efficient Use of
Performance
Measures)

   มีก�รว�งแผนและรวบรวม
ข้อมูลตัววัดในระดับปฏิบัติก�รและ
ยุทธศ�สตร์
   นำ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รติดต�ม
ก�รปฏิบัติง�นและใช้สนับสนุน
ก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พดีขึ้น 
   มีก�รพัฒน�เทคโนโลยีดิจิทัลม�
ใช้ในก�รบูรณ�ก�รข้อมูล 

เช่น กระทรวงพลังง�นมีก�รรวบรวมข้อมูล ส�รสนเทศ และตัววัดเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) กลุ่มที่ใช้สนับสนุนก�รตัดสินใจเชิงยุทธศ�สตร์ และ (2) กลุ่มที่ใช้
สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นประจำ� โดยตัววัดทั้งหมดมีก�รปรับให้สอดคล้องเพื่อ
ใช้ในก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลด้�นพลังง�นของ
ประเทศ กระทรวงพลังง�นสร้�งคว�มพร้อมใช้ง�นของข้อมูลและส�รสนเทศที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวล�ด้วยระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย ปลอดภัย 
คำ�นึงถึงคุณภ�พ เพื่อรองรับก�รทำ�ง�น ในก�รกำ�หนดตัววัดเชิงยุทธศ�สตร์ 
กระทรวงฯ มีเกณฑ์พิจ�รณ�ตัวชี้วัดที่เข้มข้น ส�ม�รถวัดผลได้ต่อเนื่อง รวมทั้ง

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในระดับส�กล เพื่อให้ส�ม�รถเทียบเคียงคว�มสำ�เร็จได้ เป็นต้น

Basic

Advance
-ระบบก�รจัดก�รข้อมูลและ
ส�รสนเทศ มีประสิทธิภ�พ 
ปลอดภัย น่�เช่ือถือ พร้อมใช้
และเอ้ือให้บุคล�กรและ
ผู้ใช้ง�นท่ีเก่ียวข้องส�ม�รถ
เข้�ถึงได้อย่�งมีประสิทธิผล
(Quality and 
availability of data 
and information)

   ระบบก�รจัดก�รข้อมูลและ
ส�รสนเทศที่มีประสิทธิภ�พ 
ปลอดภัย น่�เชื่อถือ และพร้อมใช้
   คำ�นึงถึงผู้ใช้ง�นทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกที่เกี่ยวข้องส�ม�รถเข้�ถึง
ได้อย่�งมีประสิทธิผล

เช่น กรมศุลก�กร ได้กำ�หนดข้อมูลและส�รสนเทศต�มคว�มต้องก�รใช้ง�น
เป็น 4 ลักษณะ คือ (1) ระบบข้อมูลในก�รบริก�ร เช่น ระบบพิธีก�รศุลก�กร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ระบบฐ�นข้อมูลสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีใช้ในก�รปฏิบัติง�น 
เช่น ระบบ Warning System ระบบสถิติก�รนำ�เข้�/ส่งออก  (3) ระบบ
บริก�รข้อมูลข่�วส�รแก่ผู้ประกอบก�รค้� ประช�ชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่�นท�ง
 Internet (4) ระบบ National Single Window เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบบูรณ�ก�ร เพื่อให้บริก�รแบบเบ็ดเสร็จจ�กก�รติดต่อเพียงจุดเดียว 
เช่น ผู้นำ�เข้� ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ประกอบก�รขนส่งส�ม�รถส่ง
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ�ซ้อน ลดคว�มผิดพล�ดและ
ลดก�รทำ�ง�นท่ีไม่สร้�งคุณค่� อีกท้ังยังส�ม�รถแลกเปล่ียนข้อมูลกับทุกหน่วยง�น
ท้ังภ�ครัฐและเอกชนท้ังในและต่�งประเทศ ได้อย่�งรวดเร็วแบบครบวงจร เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รจัดให้ข้อมูลและ
ส�รสนเทศที่มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้ง�นภ�ยนอก รวมท้ัง
ภ�คประช�ชนส�ม�รถ
นำ�ไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ร้องขอ (Public data 
portal)

   มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�ร
ของส่วนร�ชก�รและนำ�เสนอข้อมูล
และส�รสนเทศที่มีประโยชน์ต่อ
ส�ธ�รณะโดยไม่ต้องร้องขอและ
อยู่ในรูปแบบที่เข้�ใจง่�ย 
   ก�รดำ�เนินก�รอยู่บนพื้นฐ�นก�ร
สำ�รวจคว�มต้องก�รและข้อเสนอแนะ
จ�กภ�คประประช�ชนอย่�ง
สม่ำ�เสมอ

เช่น กระทรวงส�ธ�รณสุขมีก�รนำ�เสนอสถิติของผู้รับบริก�ร และ
ด้�นงบประม�ณค่�ใช้จ่�ย รวมทั้งฐ�นข้อมูลด้�นประกันสุขภ�พ
จำ�แนกต�มพื้นที่ เป็นต้น 

42 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0



43คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด
เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก

-ก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กข้อมูล
และตัววัดที่รวบรวมจ�ก
ทุกระดับในส่วนร�ชก�ร
เพื่อก�รแก้ปัญห�ใน
กระบวนก�รต่�งๆ ของ
ส่วนร�ชก�ร

   มีกลไกในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
และตัววัดในทุกระดับเพื่อใช้ในก�ร
ติดต�มและแก้ไขปัญห�
   มีก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบผลก�ร
ดำ�เนินก�รกับค่�เป้�หม�ยเพื่อนำ�ไป
แก้ไขปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น

เช่น กรมควบคุมโรคมีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและตัวช้ีวัดเชิงยุทธศ�สตร์
ระยะสั้น ระยะกล�ง และระยะย�ว โดยคณะกรรมก�รบริห�รนโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ ในรูปแบบ Dashboard เปรียบเทียบกับค่�เป้�หม�ย 
เพื่อวัดผลก�รดำ�เนินง�นป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภ�พ เป็นต้น

Basic

Advance
-ก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กข้อมูล
และตัววัดในทุกระดับ
ในส่วนร�ชก�รเพื่อค้นห�
ส�เหตุของปัญห� และ
แก้ไขปัญห�ในเชิงนโยบ�ย
และก�รปรับยุทธศ�สตร์

   ก�รนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ม�ค้นห�
ส�เหตุของปัญห� และค�ดก�รณ์ผล
ที่จะเกิดขึ้น
   นำ�ไปแก้ปัญห�ในเชิงนโยบ�ยและ
ก�รปรับปรุงยุทธศ�สตร์

เช่น อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จซึ่งเป็นตัววัดสำ�คัญของกรมสุขภ�พจิต
จ�กก�รรวบรวมข้อมูลอย่�งต่อเน่ืองสรุปว่�ม�จ�กส�เหตุหลัก 4 กลุ่ม 
โดยเฉพ�ะส�เหตุจ�กโรคซึมเศร้� ซ่ึงผู้ป่วยมักไม่แสดงอ�ก�รชัดเจนทำ�ให้
ก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลมีระดับต่ำ� กรมฯ ได้นำ�ม�กำ�หนดเป็น
โครงก�รวิจัยและพัฒน�“ระบบดูแลเฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�ระดับจังหวัด” 
ซึ่งเป็นระบบบริก�รท่ีเช่ือมโยงกับทุกหน่วยบริก�รส�ธ�รณสุขท้ังระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิทั่วประเทศ และมีก�รพัฒน�ต่อเนื่อง
แบ่งเป็น 3 ระยะ จนอัตร�ก�รเข้�ถึงบริก�รของผู้ป่วยโรคซึมเศร้�
เพิ่มขึ้นจ�ก 5.05% ในปี 2552 เป็น 48.5% ในปี 2559 เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รวิเคร�ะห์ผลจ�ก
ข้อมูลและตัววัดที่รวบรวม
เชื่อมโยงในทุกระดับใน
ส่วนร�ชก�ร เพื่อค้นห�
ส�เหตุของปัญห� แก้ปัญห�
ได้อย่�งทันก�รณ์ และ
ส�ม�รถค�ดก�รณ์ผลลัพธ์
ต�มที่ว�งแผนไว้

   ก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กข้อมูลและ
ตัววัดที่รวบรวมในส่วนร�ชก�รเพื่อ
เชื่อมโยงค้นห�ส�เหตุของปัญห�
แก้ปัญห�ได้อย่�งทันก�รณ์
   ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เพ่ือตอบสนอง
ต่อสถ�นก�รณ์อย่�งทันถ่วงทีและ
ส�ม�รถค�ดก�รณ์ผลลัพธ์ต�มที่
ว�งแผนไว้

เช่น กรมบัญชีกล�ง กำ�หนดตัววัดท่ีสำ�คัญไว้ 4 ระดับ สะท้อนถึง
คุณภ�พ ประสิทธิภ�พ และประสิทธิผลของก�รใช้จ่�ยเงินของภ�ครัฐ
ในภ�พรวมของประเทศ ตั้งแต่ระดับประเทศลงม�จนถึงระดับบุคคล 
ในก�รรวบรวมข้อมูลและส�รสนเทศเพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ของ
ประเด็นก�รวัดผลดังกล่�ว กรมบัญชีกล�งได้นำ�ระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศม�ใช้สนับสนุนก�รปฏิบัติง�นทั้งระบบ เพื่อคว�มถูกต้อง
รวดเร็ว และมีคว�มพร้อมต่อก�รตัดสินใจบนพ้ืนฐ�นของข้อมูล ผู้บริห�ร
ส�ม�รถติดต�มผลตัววัดในระดับประเทศในระบบ GFMIS และ e-GP 
ผ่�น Smartphone  ทำ�ให้ส�ม�รถสั่งก�รได้ทันท่วงที เป็นต้น



4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการ
ในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล

-กระบวนก�รรวบรวมข้อมูล
ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู้
ที่เกี่ยวข้องกับส่วนร�ชก�ร 
อย่�งเป็นระบบเพื่อใช้ใน
ก�รเรียนรู้ พัฒน� และ
ต่อยอดก�รพัฒน�ของ
ส่วนร�ชก�ร

   กระบวนก�รรวบรวมข้อมูล 
ส�รสนเทศและองค์คว�มรู้ที่
เก่ียวข้องกับก�รทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ 
   นำ�ข้อมูลม�วิเคร�ะห์และรวบรวม
ไว้เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด
ก�รเรียนรู้ภ�ยในหน่วยง�น

เช่น กรมบัญชีกล�งมีองค์คว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดซื้อจัดจ้�ง 
ก�รบริห�รพัสดุภ�ครัฐ ก�รบัญชีภ�ครัฐ สวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล
ข้�ร�ชก�ร  คว�มรับผิดท�งละเมิด ก�รตรวจสอบภ�ยใน กฎหม�ย
ก�รเงินก�รคลัง ก�รเบิกจ่�ย ก�รเก็บรักษ�เงิน และก�รนำ�เงินส่งคลัง 
โดยจัดเก็บในรูปแบบของฐ�นข้อมูล เอกส�ร คู่มือ แนวท�งปฏิบัติ
มีก�รจัดก�รและถ่�ยทอดคว�มรู้อย่�งเป็นระบบ เพื่อให้กรมบัญชีกล�ง
ส�ม�รถควบคุมดูแลก�รใช้จ่�ยเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� ตอบข้อห�รือ แก่ส่วนร�ชก�รและ
บุคคลภ�ยนอกได้ เป็นต้น

Basic

Advance
-มีก�รวิเคร�ะห์และ
เชื่อมโยงกับข้อมูล 
ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู้
นอกส่วนร�ชก�รเพื่อ
ก�รแก้ไขปัญห� และสร้�ง
นวัตกรรม

   กระบวนก�รรวบรวมและวิเคร�ะห์
ข้อมูล ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู้ 
เชื่อมโยงกับข้อมูล ส�รสนเทศ และ
องค์คว�มรู้จ�กภ�ยนอกองค์ก�ร 
   นำ�องค์คว�มรู้ม�ใช้เพื่อสร้�ง
นวัตกรรม

มีก�รเชื่อมโยงข้อมูล ส�รสนเทศ และองค์คว�มรู้ระหว่�งกัน
จนเกิดก�รพัฒน�นวัตกรรมต่�งๆ เช่น ศูนย์บริก�รภ�ครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
มี Application ระบบก�รจร�จรเชื่อมโยงเส้นท�งหลวงแผ่นดิน และ
ท�งหลวงชนบทตลอดจนเส้นท�งลัดต่�งๆ  และระบบคว�มปลอดภัย 
เพื่อแก้ปัญห�สังคมเมือง เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-มีก�รวิเคร�ะห์และ
นำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปรับปรุง
จนเกิดเป็นกระบวนก�ร
ที่เป็นเลิศ และผลลัพธ์
ที่ดีสู่ก�รบรรลุยุทธศ�สตร์
และก�รบริก�รประช�ชน
ที่ดียิ่งขึ้น

   ก�รนำ�องค์คว�มรู้ไปใช้ในก�ร
แก้ไขปัญห�จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices)
   ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้จนเกิด
ก�รสร้�งม�ตรฐ�นใหม่หรือ
รูปแบบก�รบริก�รที่สร้�ง
มูลค่�เพิ่มแก่ประช�ชน

มีก�รส่งเสริมให้ทุกหน่วยง�นมีก�รปรับปรุงและสร้�งนวัตกรรม
ก�รทำ�ง�นจ�กก�รใช้ข้อมูล และคว�มรู้ภ�ยในองค์ก�ร ก�รสร้�ง
เครือข่�ยจนนำ�ไปสู่กระบวนก�รที่เป็นเลิศ มีก�รสนับสนุนให้เกิด
Best Practices ของหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในองค์ก�ร และ
สร้�งม�ตรฐ�นใหม่ในก�รบริก�ร เช่น ก�รเลื่อนล้อต่อทะเบียน
ของกรมก�รขนส่งท�งบก ที่ได้นำ�ไปขย�ยผลในระดับจังหวัดต่�งๆ
เป็นต้น
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4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทำางาน
ที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้

-ก�รว�งแผนก�รปรับเปล่ียน
รูปแบบก�รทำ�ง�นและ
ก�รรวบรวมข้อมูลม�เป็น
ดิจิทัลอย่�งเป็นระบบและ
มีตัววัดก�รบรรลุต�มแผน
ง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
(Planning of
digitalization)

   ก�รจัดทำ�แผนก�รปรับเปลี่ยน
รูปแบบก�รทำ�ง�นและก�รรวบรวม
ข้อมูลม�เป็นระบบดิจิทัล
   มีตัววัดเพื่อใช้ติดต�มก�รบรรลุ
ต�มแผนก�รปรับเปลี่ยนสู่ระบบ
ดิจิทัลอย่�งมีประสิทธิภ�พ (รวมทั้ง
ก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รข้อมูล
เพื่อรองรับก�รเชื่อมต่อของขอ้มลูกบั
ส่วนร�ชก�รอื่นต�มภ�ระหน้�ที่)

มีแผนง�นในก�รรองรับก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รทำ�ง�นเพ่ือรองรับ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีก�รวิเคร�ะห์กระบวนก�ร และโอก�ส
ในก�รพัฒน�รูปแบบก�รทำ�ง�น รวมทั้งก�รเตรียมบุคล�กรให้พร้อมรับ
เทคโนโลยี มีฮ�ร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ที่เหม�ะสมรองรับ

Basic

Advance
-มีก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง
ก�รป้องกันก�รโจมตี
ท�งไซเบอร์และก�ร
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ
และภ�วะฉุกเฉิน
ท่ีมีประสิทธิผล
(Cybersecurity and 
BCM)

   ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
   ก�รว�งแผนก�รป้องกันก�รโจมตี
ท�งไซเบอร์
   ก�รเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและ
ภ�วะฉุกเฉินท่ีอ�จมีต่อระบบฐ�นข้อมูล 
และก�รปฏิบัติก�รบนไซเบอร์ พร้อม
ทั้งแผนรองรับ

เช่น สป.สธ. มีก�รบริห�รจัดก�รระบบข้อมูลต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 270001 
มีก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศให้เป็นไปต�มยุทธศ�สตร์เทคโนโลยี
ส�รสนเทศสุขภ�พ (eHealth Strategy) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รส่ือส�รกระทรวงส�ธ�รณสุข (ICT Master Plan) แผนแม่บทคว�มม่ันคง
ปลอดภัยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รแห่งช�ติ รวมถึงควบคุมต�ม
หลักก�ร CIA 3 ประก�ร สป.สธ. ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ในก�ร
จัดเก็บฐ�นข้อมูลและให้บริก�ร Virtual Server แก่หน่วยง�นในสังกัด ซึ่ง
เป็นก�รลงทุนในภ�พรวมที่คุ้มค่� มีประสิทธิภ�พและปลอดภัย นอกจ�กน้ี 
สป.สธ. ยังจัดเตรียมระบบสำ�รองและกู้คืนข้อมูล (DR-Site) โดยเช่�ระบบ
สำ�รองข้อมูลและกู้คืน (Disaster and Recovery Site) พร้อมเครือข่�ย 
INTRANET/INTERNET จ�กบริษัท กสท. โทรคมน�คม จำ�กัด เพื่อเป็นแหล่ง

สำ�รองระบบฐ�นข้อมูลที่มีคว�มสำ�คัญสูง เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ม�เพิ่มประสิทธิภ�พของ
กระบวนก�รทำ�ง�น
ลดต้นทุน และก�รร�ยง�น
ผลได้ทันก�รณ์ และมี
ประสิทธิผล (Efficiency 
and effectiveness)

ก�รใช้เทคโนโลยีม�เพิ่ม
ประสิทธิภ�พของกระบวนก�รทำ�ง�น
ท่ึครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยง�น
   ลดต้นทุน 
   ติดต�มง�นอย่�งรวดเร็ว 
   ก�รสร้�งนวัตกรรมก�รให้บริก�ร
   ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยและข้อมูล

เช่น ก�รพัฒน� Mobile Application ท่ีส�ม�รถตอบสนองผู้รับบริก�ร 
ก�รออกแบบก�รติดต�มง�นในระบบเสมือนจริง ก�รร�ยง�นข้อมูล
และระบบเตือนภัยแบบ real-time  ก�รติดต�มแผนง�นบนแผนที่ 
GIS ระบบธุรกิจแบบ e-Business มีระบบร�ยง�นและสื่อส�รกับ

ประช�ชนได้รวดเร็วในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น



หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ก�รว�งแผนกำ�ลังคน
ให้ตรงกับคว�มต้องก�รและ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ระบบง�นของร�ชก�ร

ระบบก�รประเมินผลง�น และ
คว�มก้�วหน้� สร้�งแรงจูงใจแก่
บุคล�กร และบรรลุยุทธศ�สตร์

นโยบ�ยก�รจัดก�รบุคล�กร
สนับสนุนก�รทำ�ง�นให้
มีคล่องตัว รองรับก�ร

เปลี่ยนแปลง
5.1 ระบบการจัดการ
บุคลากรตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และสร้าง

แรงจูงใจ

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น
ปลอดภัย คล่องตัว สนับสนุน
ก�รทำ�ง�น สร้�งคว�มร่วมมือ

สภ�พแวดล้อมที่สร้�งแรงจูงใจ
ให้บุคล�กรมีคว�มรับผิดชอบ 

กล้�ตัดสินใจ เข้�ถึงข้อมูลเพื่อใช้
ทำ�ง�น

เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
คล่องตัว ทำ�ง�นร่วมกับ

เครือข่�ยภ�ยนอก
แก้ปัญห�ที่ซับซ้อน

5.2 ระบบการทำ งานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว และ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

สร้�งวัฒนธรรมที่เป็นมืออ�ชีพ 
เปิดโอก�สให้คิดริเริ่ม และ

สร้�งสรรค์สู่ก�รสร้�งนวัตกรรม

ค้นห�ปัจจัยที่สร้�ง
คว�มผูกพัน ทุ่มเท 

มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดี

มีประสิทธิภ�พสูง สร้�งคว�ม
ภูมิใจ และคว�มเป็นเจ้�ของ

ให้แก่บุคล�กร5.3 การสร้างวัฒนธรรม
การทำ งานที่ดี และความ

ร่วมมือ

พัฒน�คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ คว�มรู้ ในก�รทำ�ง�น

และด้�นดิจิทัล

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ คว�มรู้
คว�มเชี่ยวช�ญที่สำ�คัญ

ตอ่สมรรถนะหลกัขององคก์�ร

พัฒน�บุคล�กรและผู้นำ�ให้มี
คว�มรอบรู้ ส�ม�รถตัดสินใจ 

พร้อมรับปัญห�ที่ซับซ้อน
5.4 ระบบการพัฒนา

บุคลากร

ภาพที่ 8 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนร�ชก�รมีนโยบ�ยและระบบก�รบริห�รจัดก�รด้�นบุคล�กรท่ีมีประสิทธิภ�พ ตอบสนองยุทธศ�สตร์ 
และสร้�งแรงจูงใจ มีคว�มคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ มีก�รสร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นท่ีดี ก่อเกิดคว�มร่วมมือ มีระบบก�รพัฒน�
บุคล�กรทันสมัย พัฒน�บุคล�กรในส่วนร�ชก�รให้ก้�วทันเทคโนโลยี มีทักษะในก�รแก้ไขปัญห� สร้�งคว�มรอบรู้ และคว�มมีจริยธรรม  
มีคว�มคิดริเริ่มที่นำ�ไปสู่นวัตกรรม มีคว�มเป็นผู้ประกอบก�รส�ธ�รณะ ปฏิบัติง�นโดยเน้นให้ประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง 
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5.1 นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ

-ระบบก�รสรรห� ว่�จ้�ง
บรรจุ และก�รจัดว�งคน
ไปยังตำ�แหน่งง�นที่ตรงกับ
คว�มถนัดและคว�มต้องก�ร
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ระบบง�นของร�ชก�ร
โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�ร
ท่ีหล�กหล�ยของประช�ชน 

   ระบบก�รสรรห� ว่�จ้�ง บรรจุ
มีประสิทธิภ�พ โปร่งใสและเหม�ะสม 
   ก�รจัดโครงสร้�งก�รทำ�ง�นและ
ก�รจัดว�งบุคล�กรไปอยู่ตำ�แหน่งที่
เหม�ะสมกับก�รใช้คว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุดต่อองค์ก�ร
และตอบโจทย์คว�มต้องก�รของ
ประช�ชน 

ในก�รว�งแผนกำ�ลังคนและก�รกำ�หนดตำ�แหน่งควรสอดคล้องกับ
แผนยุทธศ�สตร์ระยะย�ว ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นคว�มต้องก�รของประช�ชน 
และสภ�พแวดล้อมในก�รแข่งขัน สำ�รวจสภ�วะก�รจ้�งง�นและคว�มต้องก�ร
ประช�ชน วิเคร�ะห์อัตร�กำ�ลัง กำ�หนดคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะ คว�มรู้
และคุณวุฒิ เพื่อส�ม�รถพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรในระยะย�ว เช่น 
กรมธน�รักษ์มีก�รว�งแผนกรอบอัตร�กำ�ลังโดยนำ�เอ�ปัจจัยต่�งๆ เข้�ม�
พิจ�รณ� ได้แก่ นโยบ�ยรัฐบ�ล นโยบ�ยกระทรวงก�รคลัง แผนยุทธศ�สตร์
งบประม�ณ และทรัพย�กรบุคคลที่มี และนำ�ข้อมูลคว�มต้องก�รม�วิเคร�ะห์ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเวล� คือ มิติข้อมูลในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และ
มิติข้อมูลในอน�คต เพื่อจัดเตรียมอัตร�กำ�ลังให้สอดคล้องกับปริม�ณง�น

รวมทั้งพัฒน�บุคล�กร เป็นต้น

Basic

Advance
-ก�รประเมินประสิทธิผล
ก�รทำ�ง�นและเส้นท�ง
คว�มก้�วหน้�ของบุคล�กร
ทุกกลุ่มส�ม�รถสร้�ง
แรงจูงใจให้บุคล�กร
ทุ่มเท และทำ�ง�นให้มี
ประสิทธิภ�พสูง
ตอบสนองยุทธศ�สตร์และ
มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่
ประช�ชน (High 
Performance)

   ระบบก�รประเมินประสิทธิผล
ก�รทำ�ง�นของบุคล�กรทุกกลุ่ม
มีคว�มชัดเจน โปร่งใส 
   เปิดโอก�สให้บุคล�กรทุกคนส�ม�รถ
ว�งแผนเส้นท�งคว�มก้�วหน้�ของ
ตนเองและพัฒน�คว�มส�ม�รถของ
ตนในระยะย�ว 
   กลไกในก�รกระตุ้นให้บุคล�กร
เกิดแรงจูงใจ และมีก�รทำ�ง�นที่มี
ประสิทธิภ�พสูง

มีก�รวิเคร�ะห์เส้นท�งคว�มก้�วหน้�ของบุคล�กรในแต่ละกลุ่ม
เพื่อนำ�ไปสู่ก�รว�งแผน โดยกำ�หนดกรอบไว้ชัดเจนเพื่อให้แต่ละบุคคล
ว�งแผนเส้นท�งคว�มก้�วหน้�ของตนได้ตั้งแต่แรก เปิดโอก�สให้มีก�ร
ย้�ยส�ยง�น มีระบบก�รประเมินผลท่ียุติธรรมและเปิดเผย มีก�รป้อนกลับ
เพื่อสร้�งแรงจูงใจให้เกิดก�รพัฒน� มีก�รประมวลผลทั้งภ�พรวมและ
ร�ยกลุ่มเพื่อว�งแผนยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รง�นบุคคล มีฐ�นข้อมูลด้�น
บุคล�กรที่ครอบคลุมเพื่อดำ�เนินก�รว�งแผนง�นอ�ชีพและแผนสืบทอด 
ตำ�แหน่ง และสร้�งกลไกจูงใจที่หล�กหล�ย

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-นโยบ�ยก�รจัดก�ร
ด้�นบุคล�กรสนับสนุน
ก�รทำ�ง�นที่มีคว�ม
คล่องตัวและปรับเปลี่ยน
ให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ของสภ�พแวดล้อม
ก�รทำ�ง�น

   ก�รบูรณ�ก�รง�นบริห�รบุคล�กร
กับก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�นของทุกๆ 
กระบวนง�น ให้เกิดก�รทำ�ง�นที่มี
ประสิทธิภ�พสูง 
   นโยบ�ยด้�นก�รส่งเสริมให้เกิด
ก�รสร้�งนวัตกรรมและก�รทำ�ง�น
เป็นทีม 
   ก�รจัดก�รด้�นบุคล�กรเพื่อให้
เกิดคว�มคล่องตัวในก�รประส�นง�น
ในแนวระน�บกับหน่วยอื่นๆ

มีนโยบ�ยก�รจัดก�รบุคล�กรที่ปรับเปลี่ยนได้ทันกับสภ�พแวดล้อม เช่น 
ก�รลดขั้นตอนในก�รร�ยง�นโดยอ�ศัยเทคโนโลยี ก�รขย�ยกรอบ
ในก�รตัดสินใจของหัวหน้�ง�นในระดับพื้นที่ สร้�งกลุ่มง�นที่ทำ�ง�นเพื่อ

แก้ปัญห�คร่อมส�ยง�นและก�รประส�นง�นในแนวระน�บ เป็นต้น 
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5.2 ระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

สภ�พแวดล้อมในก�ร
ทำ�ง�นที่
   -ปลอดภัย 
   -สนับสนุนก�รทำ�ง�นที่
มีประสิทธิภ�พ 
   -คล่องตัว 
   -ร่วมกันทำ�ง�นให้เกิด
ประสิทธิผล 

ก�รสร้�งบรรย�ก�ศและ
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ 
   ปลอดภัย
   มีประสิทธิภ�พ 
   เป็นไปต�มกรอบของกฎหม�ย
   คล่องตัวและร่วมกันทำ�ง�นให้เกิด
ประสิทธิผล

ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมทั้งท�งก�ยภ�พ และ
บรรย�ก�ศ จะนำ�ไปสู่ก�รทำ�ง�นท่ีมีประสิทธิภ�พ บุคล�กรมีสุขภ�พก�ย
และสุขภ�พใจที่ดี พร้อมที่จะสร้�งสิ่งดีๆ ในก�รทำ�ง�น อย�กทุ่มเท และ
สร้�งนวัตกรรม ระบบต่�งๆ เช่น 5ส คว�มปลอดภัย ก�รปรับปรุง
สถ�นที่ทำ�ง�นให้สะดวกเอื้ออำ�นวยก�รทำ�ง�น ก�รป้องกันโจรกรรม 
ก�รปลูกจิตสำ�นึก ก�รรณรงค์เรื่องก�รรักองค์ก�ร เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่
สร้�งบรรย�ก�ศที่ดีในก�รทำ�ง�น

Basic

Advance
-สภ�พแวดล้อมท่ีเอ้ือให้
บุคล�กรมีคว�มรับผิดชอบ
(Empower) กล้�ตัดสินใจ
เข้�ถึงข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุน
ก�รทำ�ง�นและก�รแก้ปัญห�
เพื่อบรรลุแผนง�นหลัก
ขององค์ก�ร

ส่วนร�ชก�รควรสร้�งสภ�พแวดล้อม
ที่เอื้อให้บุคล�กร
   มีคว�มรับผิดชอบ 
   กล้�ตัดสินใจ 
   เข้�ถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนก�ร
ทำ�ง�นและก�รแก้ปัญห� 
   มีก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลให้
พร้อมสนับสนุนก�รทำ�ง�นอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ 

มีระบบก�รมอบอำ�น�จเพื่อกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจอย่�งเป็นระบบ
ทั่วทั้งองค์ก�ร เพื่อแก้ไขปัญห�ในพื้นที่อย่�งทันท่วงที มีกระบวนก�ร 
หรือ ขั้นตอนก�รตัดสินใจ เกิดจ�กก�รฝึกปฏิบัติ มีคว�มชัดเจนใน
ขอบข่�ยอำ�น�จหน้�ที่ บุคล�กรรู้คว�มเสี่ยงและรู้ขอบเขตก�รตัดสินใจ
ว่�อะไรปฏิบัติได้และควรปฏิบัติเมื่อไร ส่งผลให้ลดขั้นตอนก�รทำ�ง�น

และใช้เวล�ลดลง 

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รทำ�ง�นที่เป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูง มีคว�มคล่องตัว
และส�ม�รถทำ�ง�น
ร่วมกับเครือข่�ยภ�ยนอก 
เพื่อนำ�ไปสู่แก้ไขปัญห�
ที่ซับซ้อนอย่�ง
มีประสิทธิผล

   มีก�รทำ�ง�นเป็นทีมภ�ยในองค์ก�ร 
   มีกระบวนก�รสร้�งคว�มร่วมมือ
กับเครือข่�ยภ�คประช�ชนและ
เอกชนภ�ยนอกในลักษณะของทีม
สหส�ข� (Trans-disciplinary) 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญห�

มีทีมง�นภ�ยในองค์ก�รที่ประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งผู้ปฏิบัติง�นกับ
ผู้บริห�ร อ�จมีได้หล�ยระดับ ท้ังทีมส่วนกล�ง ส่วนภูมิภ�ค ภ�คเอกชน 
ภ�คประช�สังคม และหน่วยง�นต่�งประเทศไปแก้ปัญห� เช่น ปัญห�
ด้�นมนุษยธรรมและบรรเท�พิบัติภัย Humanitarian Assistance
and Disaster Relief (HADR) เพ่ือช่วยเหลือประช�ชนท้ังในประเทศ
และต่�งประเทศ ทีมคว�มร่วมมืออ�จประส�นง�นผ่�นเทคโนโลยีดิจิทัล
ในลักษณะ Virtual Collaboration เป็นต้น
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5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ

-ก�รสร้�งวัฒนธรรมใน
ก�รทำ�ง�นที่เป็นมืออ�ชีพ
เปิดโอก�สในก�รนำ�เสนอ
คว�มคิดริเร่ิมและสนับสนุน
คว�มคิดสร้�งสรรค์

   ก�รสร้�งวัฒนธรรมในก�รทำ�ง�น
ที่เป็นมืออ�ชีพ คือ มีคว�มรอบรู้ 
เชี่ยวช�ญ และถูกต้องต�มม�ตรฐ�น
   เปิดโอก�สในก�รนำ�เสนอคว�มคิด
ริเริ่มและสนับสนุนคว�มคิด
สร้�งสรรค์

มีก�รฝึกอบรมระเบียบวินัยและก�รปลูกฝังค่�นิยมหลักให้กับบุคล�กร 
เช่น คว�มกล้�ห�ญ มีก�รสร้�งวัฒนธรรมขององค์ก�ร โดยผู้บริห�รเป็น
ผู้นำ�ก�รถ่�ยทอดวัฒนธรรมองค์ก�ร เช่น Coaching Tips ก�รฝึกอบรม
ในก�รสร้�งนวัตกรรม โครงก�รประกวดนวัตกรรมและ Best
Practices เป็นต้น 

Basic

Advance
-ก�รค้นห�ปัจจัยที่ทำ�ให้
บุคล�กรมีคว�มผูกพัน ทุ่มเท
มีผลก�รปฏิบัติง�นที่ดี 
และสร้�งวัฒนธรรมก�ร
ทำ�ง�นที่นำ�ไปสู่ผลลัพธ์
ขององค์ก�ร

   ก�รค้นห�ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คว�มผูกพัน ก�รทุ่มเท และ
ผลก�รปฏิบัติง�นที่ดีของบุคล�กร 
   มีก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์
ระหว่�งปัจจัยที่สร้�งคว�มผูกพันกับ
ผลลัพธ์ขององค์ก�ร 
   นำ�ปัจจัยดังกล่�วม�ใช้ในก�รสร้�ง
ให้บุคล�กรเกิดแรงจูงใจ เพื่อให้เกิด
ผลก�รปฏิบัติง�นที่ดี 

มีกระบวนก�รในก�รค้นห�ปัจจัยที่ทำ�ให้บุคล�กรมีคว�มผูกพัน มีคว�ม
คิดสร้�งสรรค์ พัฒน�และสร้�งผลง�นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์ก�ร
ปัจจัยเหล่�นี้อ�จแตกต่�งกันต�มกลุ่มและระดับของบุคล�กร มีก�รนำ�
ผลวิเคร�ะห์ไปปรับปรุงนโยบ�ยในก�รบริห�รง�นบุคคล สิ่งจูงใจ
ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น และสิ่งเกื้อหนุนก�รทำ�ง�นต่�งๆ
ให้เกิดข้ึน เช่น จ�กก�รสำ�รวจสัดส่วนของบุคล�กร 3 กลุ่ม พบว่�หน่ึงใน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มผูกพันในทั้ง 3 กลุ่ม คือโอก�สในก�รได้นำ�เสนอ
คว�มคิด และได้รับก�รรับฟัง นำ�ไปสู่ก�รสร้�งกลไกก�รรับฟังและ
ก�รนำ�เสนอคว�มคิดที่เหม�ะสมกับบุคล�กรทั้ง 3 กลุ่มที่อ�จแตกต่�ง

กันต�มสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รสร้�งวัฒนธรรม
ก�รทำ�ง�นท่ีมีประสิทธิภ�พสูง
สร้�งคว�มภูมิใจ และคว�ม
เป็นเจ้�ของ ให้แก่บุคล�กร 
(Public Entrepreneurship) 
และร่วมมือเพ่ือนำ�พ�องค์ก�ร
ไปสู่คว�มสำ�เร็จ และ
ประโยชน์ที่เกิดกับสังคม
และประช�ชน

   สร้�งวัฒนธรรมก�รทำ�ง�น
ท่ีมุ่งเน้นคว�มคล่องตัวและก�รมี
ประสิทธิภ�พสูง
   ส่งเสริมก�รแก้ปัญห�เชิงรุก 
   สร้�งแนวคิดของก�รเป็น
ผู้ประกอบก�รภ�ครัฐ โดยมุ่งเน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริก�ร
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก

มีก�รสร้�งวัฒนธรรม หรือค่�นิยมองค์ก�ร ในก�รทำ�ง�นภ�ยใต้แนวคิด
ของก�รเป็นผู้ประกอบก�รภ�ครัฐ (Public Entrepreneurship)
อยู่บนพื้นฐ�นของหลักคิด คือ มีวัฒนธรรมก�รทำ�ง�นท่ีมีประสิทธิภ�พ 
คล่องตัว คิดสร้�งสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ประหยัด คุ้มค่� โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและ

ประช�ชน
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5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา
สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรม

ระบบก�รพัฒน�บุคล�กร
ที่สร้�งคนให้มี 
   -คุณธรรม จริยธรรม 
   -มีคว�มรู้และทักษะใน
ก�รแก้ปัญห� 
   -ทักษะด้�นดิจิทัล และ
คว�มรอบรู้ให้ทันต่อ
ก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รพัฒน�บุคล�กรในด้�นต่�งๆ
ที่ครอบคลุมเรื่อง 
   คว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น 
และก�รแก้ปัญห�
   คุณธรรม และจริยธรรม 
   คว�มรู้และทักษะด้�นดิจิทัล 

มีก�รว�งแผนก�รพัฒน�บุคล�กรในแต่ละกลุ่ม โดยกำ�หนดให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศ�สตร์ และก�รเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รปฏิบัติง�น ตัวอย่�งเช่น พัฒน มีหลักสูตรก�รพัฒน�บุคล�กร
ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณธรรม จริยธรรม และก�รพัฒน�ด้�นดิจิทัล
เพ่ือให้มีคว�มรู้ที่ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลง

Basic

Advance
-ระบบก�รพัฒน�บุคล�กร
เพื่อเพิ่มพูน สั่งสมทักษะ
คว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ
ในด้�นต่�งๆ ท่ีมีคว�มสำ�คัญ
ต่อสมรรถนะหลักและ
ก�รบรรลุเป้�หม�ย
ยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร

   แผนพัฒน�บุคล�กรที่ตอบสนอง
ยุทธศ�สตร์ 
   แผนพัฒน�บุคล�กรที่ตอบสนอง
ก�รสร้�งสมรรถนะหลักขององค์ก�ร 
ทั้งทักษะคว�มรู้ และคว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะด้�น

มีก�รจัดทำ�แผนก�รพัฒน�บุคล�กรในเชิงรุก เช่น มีก�รส่งบุคล�กรไป
ศึกษ� เพิ่มพูนคว�มรู้ในด้�นที่ยังข�ดแคลน มีคว�มสำ�คัญ  ครอบคลุม
ทุกส�ยง�น  ทุกประเภท และทุกระดับ มีหลักสูตรก�รพัฒน�ผู้นำ�
นักบริห�รระดับกล�ง (บ.มท.) และนักบริห�รระดับสูง (นปส.)
หลักสูตรก�รพัฒน�ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและรองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด

เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่สำ�คัญของก�รเป็นผู้นำ�ในศตวรรษที่ 21
เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ระบบก�รพัฒน�บุคล�กร
และผู้นำ�ให้มีทักษะท่ีส�ม�รถ
ปฏิบัติง�นได้หล�กหล�ย 
มีคว�มรอบรู้ ส�ม�รถ
ตัดสินใจและมีคว�มคิด
ในเชิงวิกฤติ พร้อมรับปัญห�
ที่มีคว�มซับซ้อนม�กยิ่งขึ้น 
(Fluid Intelligence/
Complex Problem 
Solving)

   ก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะและ
ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้หล�กหล�ย 
   ก�รพัฒน�บุคล�กรและผู้นำ�ให้มี
คว�มรอบรู้ เป็นนักคิด  มีคว�มส�ม�รถ
ในก�รตัดสินใจ มีคว�มคิดเชิงวิกฤต 
(Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับ
กับปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อน 

มีก�รอบรมภ�วะผู้นำ�และสมรรถนะหลักในก�รตัดสินใจให้กับบุคล�กร
ในทุกระดับ ไม่เฉพ�ะแต่ผู้บริห�ร มีก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
ทำ�ง�นและก�รว�งแผนร่วมกัน มีคว�มรู้และทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ 
ภ�ษ�ต่�งประเทศ มีคว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสื่อส�รแบบดิจิทัล ส�ม�รถเรียนรู้และเข้�ใจเครื่องมือใหม่ๆ 
ในก�รแก้ปัญห� มีก�รประเมินผลและทบทวนปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง
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Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ออกแบบกระบวนก�รที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งง�นภ�ยในและ
ง�นที่ข้�มส่วนร�ชก�รเพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

ติดต�มควบคุมกระบวนก�ร
โดยใช้ตัววัดและเทคโนโลยี

ดิจิทัล

ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในก�รจัดก�รกระบวนก�ร

และก�รบูรณ�ก�ร
ที่มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ

6.1 กระบวนการทำ งาน
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
นำ ไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

บริห�รจัดก�รและปรับปรุง
อย่�งเป็นระบบ

ทั้งกระบวนก�รหลักและ
กระบวนก�รสนับสนุน

สร้�งนวัตกรรมก�รปรับปรุง
กระบวนก�รหลัก สนับสนุน 
ก�รบริก�ร และก�รสื่อส�ร

สร้�งนวัตกรรมของกระบวนก�ร
ระดับองค์ก�รจนเกิด

คว�มเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์แก่
ประช�ชนและภ�คธุรกิจ

6.2 การสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุงผลผลิต 

กระบวนการ การให้บริการ

วิเคร�ะห์ต้นทุน
และลงทุนในทรัพย�กร
ที่ใช้ในกระบวนก�รหลัก

และกระบวนก�รสนับสนุน

กำ�หนดนโยบ�ยก�รลดต้นทุน 
ใช้เทคโนโลยี 

และใช้ทรัพย�กรร่วมกัน

ใช้ข้อมูลเทียบเคียง
เพื่อสร้�งนวัตกรรม ลดต้นทุน 

เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขัน

6.3 การลดต้นทุน 
การใช้ทรัพยากรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและความ
สามารถในการแข่งขัน

ติดต�มควบคุมประสิทธิผล
กระบวนก�รหลัก 

และตัววัดเชิงยุทธศ�สตร์

ก�รเตรียมก�รเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบจ�กคว�มเสี่ยง 

ก�รเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
กับเหตุก�รณ์

บูรณ�ก�รกระบวนก�รต่�ง ๆ
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

เพื่อตอบสนองยุทธศ�สตร์
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ส�ธ�รณสุข และสิ่งแวดล้อม 

6.4 การมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ทั้งองค์กร 

และผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

ภาพที่ 9 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

 เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนร�ชก�รมีก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�รที่มีประสิทธิภ�พ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ 
และนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องก�ร มีก�รสร้�งนวัตกรรมในก�รปรับปรุงผลผลิต กระบวนก�ร และก�รให้บริก�ร มีก�รลดต้นทุนและก�รใช้
ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รนำ�เทคโนโลยี ม�ใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณ�ก�รกระบวนก�รเพื่อสร้�งคุณค่�
ในก�รให้บริก�รแก่ประช�ชนและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 
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6.1 กระบวนการทำางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

-ก�รออกแบบกระบวนก�ร
ทำ�ง�นให้มีก�รเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ
(End-to-end process
design) เพ่ือส่งมอบผลลัพธ์
ที่มีคุณค่�แก่ประช�ชน  
รวมถึงประส�นก�รทำ�ง�น
ท่ีข้�มส่วนร�ชก�ร (Cross-
boundary process) 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

   แนวคิดก�รออกแบบกระบวนก�ร
ทำ�ง�นที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ 
(End-to-end process design)
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่�แก่
ประช�ชน และไม่เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 
   ก�รประส�นง�นในกระบวนก�รที่
ต้องผ่�นหล�ยส่วนร�ชก�ร เพื่อให้
เกิดประสิทธิผล

เช่น กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ มีภ�รกิจเกี่ยวกับก�รวิจัยและตรวจ
ชันสูตรด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ โดยก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัยและ
พัฒน�องค์คว�มรู้และเทคโนโลยีด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ เพื่อ
ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พที่ดีแก่ประช�ชน และสนับสนุนก�รแก้ปัญห�
ส�ธ�รณสุขของประเทศ ดังนั้น แนวคิดหลักในก�รออกแบบผลผลิต 
ก�รให้บริก�ร และกระบวนก�ร จึงเน้นคุณภ�พที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล 
คว�มน่�เชื่อถือ ระบบก�รสอบย้อนกลับ เพื่อสนับสนุนก�รเป็น
ห้องปฏิบัติก�รอ้�งอิงของประเทศ เป็นต้น

Basic

Advance
-มีก�รติดต�มควบคุม
กระบวนก�รโดยใช้ตัวชี้วัด
และใช้ประโยชน์จ�ก
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
และข้อมูลร่วมกับเครือข่�ย
ภ�ยนอกเพื่อก�รทำ�ง�นที่
เกิดประสิทธิผล

   ก�รติดต�มควบคุมกระบวนก�ร
โดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จ�ก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
   ก�รติดต�มควบคุมกระบวนก�ร
โดยก�รใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่�ย
จ�กภ�ยนอก 

มีติดต�มและควบคุม ก�รควบคุมกระบวนก�รผ่�นตัวช้ีวัด เช่น ก�รส่งมอบ
งบประม�ณต�มกรอบเวล� ผ่�นเครือข่�ยดิจิทัล เช่น ก�รใช้ Barcode 
ในก�รติดต�มระบบจัดส่งของเอกส�ร ก�รติดตั้ง GPS ในก�รติดต�ม

เวล�ก�รทำ�ง�นของรถโดยส�รและรถบรรทุกสินค้� เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในก�รจัดก�รกระบวนก�ร
และก�รติดต�มร�ยง�นผล
อย่�งรวดเร็ว ฉับไว และ
ตอบสนองก�รบูรณ�ก�รที่
มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ
(Operational
excellence)

   ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในก�ร
จัดก�รกระบวนก�รและก�รติดต�ม
ร�ยง�นผลอย่�งรวดเร็ว 
   ก�รวิเคร�ะห์อุปสรรคปัญห�ที่
เกิดขึ้น หรือก�รใช้ข้อมูลเทียบเคียง 
(Benchmarks) ผลก�รดำ�เนินง�น 
เพื่อออกแบบกระบวนก�รทำ�ง�นให้
ตอบสนองก�รบูรณ�ก�รที่มุ่งสู่
คว�มเป็นเลิศ

แนวคิดก�รจัดก�รกระบวนก�รที่มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศทั้งองค์ก�ร อ�จคิด
ในภ�พรวมโดยเอ�ผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง หรืออ�จทดลองปรับรูปแบบ
ก�รทำ�ง�นในบ�งพื้นที่ เช่น ก�รปรับระบบก�รชำ�ระเงินให้เป็น
e-money อ�จเริ่มต้นทดลองในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ก�รปรับระบบ
เป็น paperless office อ�จเริ่มต้นจ�กใบคำ�ร้องในระบบก�รบริห�ร
บุคคลภ�ยในกรมฯ เป็นต้น โดยมีก�รว�งแผน ก�รกำ�หนดม�ตรก�ร
ขั้นตอน มีก�รติดต�มและควบคุมกระบวนก�รและร�ยง�นผลตัวชี้วัด
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการ ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ

-ก�รบริห�รจัดก�ร
กระบวนก�รอย่�งเป็นระบบ
ทั้งกระบวนก�รหลักและ
กระบวนก�รสนับสนุน
มีก�รติดต�ม และปรับปรุง
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
โดยมุ่งเน้นคุณค่�แก่
ประช�ชน

   มีก�รบริห�รจัดก�รกระบวนหลัก 
และกระบวนก�รสนับสนุนอย่�ง
เป็นระบบ 
   กำ�หนดตัวชี้วัดที่ใช้ในก�รติดต�ม
ควบคุมก�รดำ�เนินก�ร 
   มีแนวท�งและเครื่องมือในก�ร
ปรับปรุงผลผลิต กระบวนก�ร และ
ก�รบริก�รให้ดีขึ้น 

ก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�รประกอบด้วย ก�รว�งแผน ก�รกำ�หนด
ผู้รับผิดชอบ เป้�หม�ย ตัวช้ีวัดในกระบวนก�ร เคร่ืองมือ และมีก�รปรับปรุง
อย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น ก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รบริก�รให้ดีขึ้น มีก�ร
ลดข้ันตอนก�รให้บริก�ร ก�รรวมศูนย์ก�รบริก�ร โดยมีก�รบริห�รจัดก�ร
ต�มตัวชี้วัด และส�ม�รถวัดผลก�รปรับปรุงท่ีดีข้ึน มีก�รติดต�มและ
ทบทวนผลก�รปฏิบัติง�นเพ่ือเทียบกับค่�เป้�หม�ย

Basic

Advance
ก�รสร้�งนวัตกรรมในก�ร
ปรับปรุงกระบวนก�ร 
   -กระบวนก�รหลัก
   -กระบวนก�รสนับสนุน 
   -ก�รบริก�รประช�ชน 
   -คว�มสะดวกและ
ก�รสื่อส�ร

มีก�รสร้�งนวัตกรรมในก�รปรับปรุง
ให้เกิดขึ้นใน
   กระบวนหลัก 
   กระบวนก�รสนับสนุน 
   ก�รบริก�รประช�ชน 
   คว�มสะดวกในก�รรับข้อมูล
ข่�วส�ร 

เช่น ก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน เพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถเรียนรู้ขั้นตอน
ก�รบริก�ร และรับรู้ข่�วส�รก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ ตลอดจนก�รรับ
ข้อมูลจ�กผู้รับบริก�ร ระบบแพทย์ท�งไกล (Telemedicine) ในก�ร
บริก�รท�งก�รแพทย์ในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยที่อยู่ห่�งไกล เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance
-ก�รสร้�งนวัตกรรมใน
ก�รปรับปรุงผลผลิต และ
ก�รแก้ไขปัญห�ในเชิง
กระบวนก�รระดับองค์ก�ร 
จนเกิดคว�มเป็นเลิศ นำ�ไป
สู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์
กับประช�ชนและภ�ค
ธุรกิจ (Public value)

   ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วน
ในก�รแก้ปัญห�เชิงบูรณ�ก�ร
   ก�รสร้�งนวัตกรรมก�รปรับปรุง
ที่มีผลกระทบสูงจ�กก�รมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง อ�จดำ�เนินก�รผ่�น
Government Innovation Lab 
โดยอ�ศัยกระบวนก�รคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking)

เช่น จังหวัดนนทบุรีส่งเสริมเชิดชูเอกลักษณ์ของทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
ว่�มีคุณภ�พและเป็นสินค้� Premium มีก�รจัดทำ�ประวัติส�ยพันธ์ุ
ประกวดพันธุ์ และประมูลทุเรียน โดยร่วมมือกับภ�คเกษตรกร เอกชน 
และสื่อส�ธ�รณะ ส่งผลให้ทุเรียนจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ต้องก�รสูง และมี
ร�ค�ดี เป็นต้น



6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้าง
ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน

-มีก�รวิเคร�ะห์ต้นทุน
และก�รลงทุนในทรัพย�กร
ต่�ง  ๆท่ีใช้ในกระบวนก�รหลัก
และกระบวนก�รสนับสนุน 
เพื่อก�รควบคุมต้นทุน
โดยรวม

   ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุน และก�รลงทุน
ในทรัพย�กรต่�งๆ  ท่ีใช้ในกระบวนก�รหลัก
และกระบวนก�รสนับสนุน เช่น
ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนรวม ต้นทุนโครงก�ร  
ต้นทุนด้�นก�รบริห�รจัดก�รท้ังท�งตรง
ท�งอ้อม ค่�ใช้สอย และค่�วัสดุ จำ�แนก
เป็นสัดส่วนเพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รติดต�ม
ควบคุม
   ก�รว�งแผนก�รลดต้นทุนทั้งระยะ
สั้นและระยะย�ว

มีก�รนำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ยด้�นต่�งๆ เช่น ก�รเบิกค่�ล่วงเวล� 
ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�บริห�รโครงก�ร เป็นต้น ม�กำ�หนดเป็นนโยบ�ย
ก�รลดต้นทุน เช่น กรมสรรพ�กร มีก�รวิเคร�ะห์และควบคุมต้นทุน
โดยรวม 2 ด้�น คือ (1) ควบคุมต้นทุนภ�ยในหน่วยง�น เพื่อให้ก�รใช้
ทรัพย�กรที่มีอยู่อย่�งจำ�กัดก่อให้เกิดผลิตภ�พ (2) ก�รควบคุมต้นทุน
เพ่ือลดต้นทุนของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังด้�นเวล� ค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเสียภ�ษี และอ่ืนๆ ซ่ึงปร�กฏข้อมูลใน พ.ศ. 2558 ว่� ก�รจัดเก็บ
ภ�ษีทุก 100 บ�ท มีต้นทุนในก�รจัดเก็บ 0.69 บ�ท และข้อมูลจ�กก�ร
จัดลำ�ดับคว�มย�กง่�ยในก�รทำ�ธุรกิจในประเทศไทย พบว่� ปี 2559 
ประเทศไทยอยู่ในลำ�ดับที่ 70 จึงนำ�ม�ตั้งเป้�หม�ยในก�รปรับปรุง 
เป็นต้น

Basic

Advance
-นำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ไปใช้
ในก�รลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 
จ�ก
   -นโยบ�ยก�รลดต้นทุน 
   -ก�รใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
   -แบ่งปันทรัพย�กรใน
ก�รทำ�ง�นร่วมกัน

   ก�รลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ในก�รทำ�ง�นจ�กก�รใช้เทคโนโลยี
และก�รแบ่งปันทรัพย�กรในก�ร
ทำ�ง�นร่วมกัน 
   ก�รติดต�มผลก�รลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภ�พ

เช่น สป.สธ. ได้ว�งกลไกในก�รควบคุมต้นทุนโดยรวมดังนี้
(1) ก�รติดต�มควบคุมผ่�นก�รบริห�รจัดก�รและก�รกำ�หนดเป็นตัวช้ีวัด
ของ สป.สธ. (2) ก�รพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นสถ�นบริก�รสุขภ�พ เพ่ือลด
คว�มผิดพล�ดใน ก�รรักษ�พย�บ�ล ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รเยียวย� ลดอัตร�
ก�รกลับม�รักษ�ซ้ำ� และลดข้อฟ้องร้องในก�รรับบริก�ร   (3) ก�รบริห�ร
จัดก�รร่วม คือก�รบริห�รจัดก�รในเขตสุขภ�พ 12 เขต เพื่อลดต้นทุน
ค่�ใช้จ่�ยในด้�นบุคล�กร งบประม�ณ และก�รลงทุน ก�รจัดซื้อย�และ

เวชภัณฑ์ร่วม (4) ก�รบริห�รก�รเงินก�รคลัง เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง

Significance

-ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือนวัตกรรมในก�รลดต้นทุน
เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขันโดยใช้ข้อมูล
เทียบเคียงท้ังในระดับประเทศ
และระดับน�น�ช�ติ

   ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้�ง
นวัตกรรมในก�รลดต้นทุน 
   ก�รใช้ข้อมูลเทียบเคียง
(Benchmarks) ทั้งในระดับ
ประเทศและน�น�ช�ติ เพื่อก�รลด
ต้นทุนและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขัน

เช่น กรมสรรพ�กร มีก�รนำ� IT ม�ใช้ในกระบวนก�รทำ�ง�นและให้
บริก�รเพื่อลดต้นทุนของผู้ปฏิบัติง�นและผู้รับบริก�ร เช่น ก�รยื่น
แบบภ�ษี ผ่�น RD Smart Tax Application ทำ�ให้ส�ม�รถย่ืนแบบได้
ทุกท่ี ทุกเวล� เป็นต้น
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6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์

-ก�รติดต�มควบคุมประสิทธิผลของ
กระบวนก�รหลัก และตัวชี้วัดเชิง
ยุทธศ�สตร์ทั้งในด้�นคุณภ�พ
คว�มปลอดภัย ต้นทุน เพ่ือก�รส่งมอบ
คุณค่�ต่อประช�ชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-ก�รติดต�มควบคุมกระบวนก�ร
สนับสนุนต่�งๆ ภ�ยในของ
ส่วนร�ชก�ร เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ทั้งในด้�นคุณภ�พ คว�มปลอดภัย 
ต้นทุน เพื่อก�รส่งมอบคุณค่�ต่อ
ประช�ชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   ก�รติดต�มควบคุมกระบวนก�รหลัก
โดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ
กระบวนก�รหลัก ในมิติต่�งๆ เช่น
ตัวช้ีวัดด้�นคุณภ�พ ต้นทุน คว�มปลอดภัย
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ก�รดูแล
ส�ธ�รณสุขและส�ธ�รณภัย เป็นต้น
   มีก�รติดต�มควบคุมกระบวนก�ร
สนับสนุนโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัด
ของกระบวนก�รสนับสนุน ในมิติต่�งๆ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
ของกระบวนก�ร

มีก�รกำ�หนดตัวชี้วัดของกระบวนก�รทำ�ง�น
ทั้งกระบวนก�รหลักและสนับสนุน มีก�รวิเคร�ะห์
คว�มสัมพันธ์ และระบบก�รร�ยง�นผล เช่น
ก�รติดต�มร�ยง�นข้อมูลด้�นน้ำ�ผ่�นระบบฐ�นข้อมูล
น้ำ�ของกรมชลประท�น ก�รติดต�มข้อมูลของ สป.สธ. 
ผ่�นฐ�นข้อมูล HDC Big data และก�รเทียบเคียง

ตัวชี้วัดกับ WHO เป็นต้น

Basic

Advance
ก�รเตรียมก�รเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบ
ที่อ�จเกิดต่อประสิทธิผลขององค์ก�ร
โดย
   -ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
   -ก�รติดต�มควบคุมกระบวนก�ร
หลักและกระบวนก�รสนับสนุนโดย
ใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลทั้งในเชิงป้องกัน
และเชิงรุก
   -ก�รเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
เหตุก�รณ์ภัยพิบัติและภ�วะฉุกเฉิน 
ซ่ึงอ�จส่งผลต่อประสิทธิผลของ
กระบวนก�รและนำ�ม�แก้ปัญห�

ได้อย่�งทันท่วงที

   ก�รติดต�มควบคุมตัวชี้วัดนำ� 
(Leading Indicators) ทั้งเชิงป้องกัน
และเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกระบวนก�ร และนำ�ม�แก้ปัญห�ได้
อย่�งทันท่วงที
   ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ
   ก�รเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัย
พิบัติและภ�วะฉุกเฉิน ตลอดจน
ก�รเตรียมตัวล่วงหน้�เพื่อ
ลดคว�มเสียห�ย

เช่น ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลของฐ�นก�รจัดเก็บภ�ษี
บูรณ�ก�รกับข้อมูลของข้อมูลก�รเก็บภ�ษีและ
ทะเบียนร�ษฎร์ของประช�ชน นำ�ไปกำ�หนดเป้�หม�ย
ในก�รเก็บภ�ษี โดยดูสถิติของอ�ยุและร�ยได้ประช�กร 
เมื่อทร�บว่�มีคว�มเสี่ยงที่จะไม่ได้ภ�ษีต�มเป้�หม�ย 
จึงได้มีศึกษ�วิจัยช่องว่�งในก�รจัดเก็บภ�ษีของกลุ่มต่�งๆ 
พบว่� ก�รทำ�บัญชีของวิส�หกิจขน�ดย่อมเป็นผลให้
ก�รร�ยง�นข้อมูลท่ีไม่ตรงต�มคว�มเป็นจริง
จึงออกม�ตรก�รจูงใจให้กลุ่มเป้�หม�ยเข้�สู่
ระบบก�รสื่อส�รในก�รเฝ้�ระวังภัยของจังหวัดต่�งๆ
ทั้งภัยธรรมช�ติ และภัยน้ำ� เป็นต้น

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง



-ก�รประส�นง�นและ
บรูณ�ก�รของกระบวนก�ร
ต่�ง  ๆ ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก
เพื่อก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม 
ตอบสนองยุทธศ�สตร์และ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
ส�ธ�รณสุข และ
สิ่งแวดล้อม

   มีก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทัง้กระบวนก�รหลกัและกระบวนก�ร
สนับสนุนที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�ร
บรรลุยุทธศ�สตร์
   ก�รประส�นง�นและบูรณ�ก�รทั้ง
ภ�ยในและภ�ยนอกเพื่อก�รบรรลุ
ยุทธศ�สตร์ และผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

เช่น ก�รประส�นง�นในก�รปรับปรุงกระบวนก�รแก้ไขคว�มย�กง่�ย
ในก�รทำ�ธุรกิจ (Ease of Doing business) ก�รบูรณ�ก�ร
ของหน่วยง�นหล�ยกระทรวงในก�รชูนโยบ�ย Medical Hub
ของอ�เซียน ก�รประส�นง�นกับภ�คเอกชนในก�รแก้ไขปัญห�
ก�รประมงผิดกฎหม�ย (IUU) เป็นต้น

Significance

ระดับ แนวทางดำ เนินการ ตัวอย่าง
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Basic
(Level & Early trend)

ระบุตัววัดที่สำ�คัญ มีก�รตั้งเป้�หม�ย
ที่ท้�ท�ยและมีคว�มสัมพันธ์
เชิงเหตุผลกับกระบวนก�ร

Advance
(Focus Improvement)

ตัววัดมีผลก�รดำ�เนินง�นสูงกว่�
ค่�เป้�หม�ย ร้อยละ 1-5

Significance
(Integration)

ตัววัดมีผลก�รดำ�เนินง�นสูงกว่�
ค่�เป้�หม�ยม�กกว่�ร้อยละ 5

-ตัววัดต�มภ�รกิจหลัก*       -ตัววัดต�มแผนยุทธศ�สตร์* -ตัววัดต�มนโยบ�ยและ    
-ก�รบรรลุต�มยุทธศ�สตร์อื่น ๆ -ก�รดำ�เนินก�รด้�นกฎหม�ย  แผนรัฐบ�ล

7.1 ด้านพันธกิจ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดำ เนินการ

-คว�มพึงพอใจ*    -ก�รแก้ไขเรื่องร้องเรียน  -ก�รปรับเปลี่ยนด้�นก�รบริก�ร
-คว�มผูกพันและ    -ประช�รัฐ    ที่เกิดประโยชน์  
 ก�รให้คว�มร่วมมือ* 

7.2 ด้านผู้รับบริการ
และประชาชน

-จำ�นวนนวัตกรรมต่อบุคล�กร*   -บุคล�กรร่วมในภ�คีเครือข่�ย  -ก�รเรียนรู้และผลก�รพัฒน�*          
-บุคล�กรอ�ส�สมัครในโครงก�ร -คว�มก้�วหน้�
 ที่สนองนโยบ�ยหน่วยง�น 7.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร

-จำ�นวนร�งวัลที่ได้รับจ�กภ�ยนอก* -ก�รจัดอันดับในระดับน�น�ช�ติ -จำ�นวน Best practice*               
-จำ�นวนบุคล�กรที่ได้รับก�รยกย่อง -จำ�นวนร�งวัลที่ได้รับจ�กหน่วยง�น
 จ�กภ�ยนอก     ระดับกรม/กระทรวง7.4 ด้านการเป็นต้นแบบ

ภาพที่ 10 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำ เนินการ

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนร�ชก�รกำ�หนดตัววัดท่ีสำ�คัญซ่ึงสอดคล้องก�รปฏิบัติก�รในหมวดกระบวนก�รท้ัง 6 หมวด สะท้อน
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รกระบวนก�ร ก�รแก้ไขปัญห� และก�รพัฒน� มีก�รต้ังเป้�หม�ยท่ีมีคว�มท้�ท�ย มีก�รวิเคร�ะห์
คว�มสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนก�รเพ่ือค้นห�หนท�งสร้�งนวัตกรรมในก�รแก้ไขปัญห� ปรับปรุงองค์ก�รท้ังในระดับปฏิบัติก�ร
และในระดับองค์ก�ร ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอก�สบรรลุเป้�หม�ยดีขึ้น 

การบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

-ก�รบรรลุผลตัววัดร่วม*  -ตัววัดด้�นเศรษฐกิจ สังคม
     ส�ธ�รณสุข และสิ่งแวดล้อม7.5 ด้านผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม

-ก�รลดต้นทุน*                     -ประสิทธิผลก�รบรรเท�ผลกระทบ -นวัตกรรมด้�นนโยบ�ย
-นวัตกรรมก�รปรับปรุงกระบวนก�ร  ด้�นภัยพิบัติต่�งๆ    กฏระเบียบ และกฎหม�ย
-ผลก�รปรับปรุงจ�กก�รใช้          
 เทคโนโลยีดิจิทัล* 

7.6 ด้านการลดต้นทุน
สร้างนวัตกรรม และการ

จัดการกระบวนการ
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ส่วนร�ชก�รควรมีผลลัพธ์ก�รดำ�เนินก�รที่แสดงถึงก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นร�ชก�ร 4.0 ใน 6 หัวข้อ ประกอบด้วย 
 1. ก�รบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดต�มพันธกิจ 
 2. ก�รบรรลุผลลัพธ์ต�มตัวชี้วัดด้�นผู้รับบริก�ร และประช�ชน 
 3. ก�รบรรลุผลลัพธ์ต�มตัวชี้วัดด้�นก�รพัฒน�บุคล�กร 
 4. ก�รบรรลุผลลัพธ์ต�มตัวชี้วัดด้�นก�รเป็นต้นแบบ 
 5. ก�รบรรลุผลลัพธ์ต�มตัวชี้วัดด้�นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และสิ่งแวดล้อม
 6. ก�รบรรลุผลลัพธ์ต�มตัวชี้วัดด้�นก�รลดต้นทุน ก�รสร้�งนวัตกรรม และก�รจัดก�รกระบวนก�ร

 ในผลลัพธ์แต่ละหัวข้อให้นำ�เสนอตัวชี้วัดม� 5 ตัว โดยเลือกจ�กกลุ่มตัววัดที่กำ�หนดไว้กว้�งๆ และต้องนำ�เสนอตัวชี้วัดใน
กลุ่มที่แนะนำ� (ตัววัดที่มีเครื่องหม�ยดอกจัน*) ม�อย่�งน้อย 1 ตัว โดยในแต่ละกลุ่มตัววัดอ�จมีตัวชี้วัดได้ม�กกว่� 1 ตัว แต่ไม่เกิน 
3 ตัว และไม่ควรนำ�เสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ำ�ในหัวข้ออื่นๆ

7.1 ด้านพันธกิจ

7.2 ด้านผู้รับบริการ
และประชาชน

7.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร

7.4 ด้านการเป็นต้นแบบ

7.5 ด้านผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม

7.6 ด้านการลดต้นทุน
สร้างนวัตกรรม และการ

จัดการกระบวนการ
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1.ตัววัดต�มภ�รกิจหลัก* ตัวชี้วัดของก�รบรรลุผลลัพธ์ต�ม
พันธกิจหรือภ�รกิจของส่วนร�ชก�ร
ต�มที่ระบุไว้ (Function base, 
Area base)

-จำ�นวนร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิตที่จัดเก็บได้
-ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชุมชน
-ร�ยได้จ�กก�รบริห�รที่ร�ชพัสดุที่จัดเก็บได้ 
-ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีผ่�นก�รประเมินประสิทธิภ�พ
-ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภ�พที่ได้รับก�รตรวจสอบได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ที่ 
 กำ�หนด
-ประสิทธิภ�พก�รผลิตสินค้�เกษตรท่ีสำ�คัญ (ผลผลิตต่อหน่วยท่ีพร้อมข้ึน)

-คว�มสำ�เร็จของก�รกำ�หนดม�ตรก�รส่งเสริมก�รส่งออก

2.ตัววัดต�มนโยบ�ย
และแผนรัฐบ�ล

ตัวชี้วัดของก�รบรรลุผลลัพธ์ต�ม
นโยบ�ยและแผนรัฐบ�ล (Agenda 
base)

-ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว
-GDP ภ�คก�รเกษตรขย�ยตัวไม่น้อยกว่�ร้อยละ 3 
-ร้อยละของเด็กอ�ยุ 0 – 5 ปี มีพัฒน�ก�รสมวัย
-คว�มสำ�เร็จของของก�รขับเคลื่อนก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลประช�ชนและก�ร
 บริก�รภ�ครัฐ
-คว�มสำ�เร็จก�รแก้ไขข้อบกพร่องของระบบก�รกำ�กับดูแลด้�นคว�มปลอดภัย
 ก�รบินพลเรือน (ICAO) 
-ร้อยละของปริม�ณขยะมูลฝอยที่ได้รับก�รจัดก�รอย่�งถูกต้อง

-มูลค่�คำ�ขอรับก�รส่งเสริมลงทุนในกลุ่ม 10 อุตส�หกรรมเป้�หม�ย (S – Curve)

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

3.ก�รดำ�เนินก�ร
ด้�นกฎหม�ย

ตัวชี้วัดของก�รบรรลุผล
ก�รดำ�เนินก�รด้�นกฎหม�ย

-ร้อยละของก�รชำ�ระกฎหม�ยให้ทันกับก�รบังคับใช้
-ร้อยละของก�รจับกุมผู้ดำ�เนินก�รผิดกฎหม�ย
-ร้อยละก�รจับกุมของคดีอ�ชญ�กรรม
-จำ�นวนพื้นที่ป่�ไม้ที่ทวงคืนได้

-ร้อยละของคดีพิเศษที่ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ

4.ตัววัดของก�รบรรลุ
ต�มแผนยุทธศ�สตร์*

ตัวชี้วัดของก�รบรรลุผลต�มแผน
ยุทธศ�สตร์

-ร้อยละคว�มสำ�เร็จของก�รปฏิบัติต�มแผนยุทธศ�สตร์
-ร้อยละของง�นพัฒน�ประเทศที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มแผนง�นพัฒน�
 ประเทศของกองบัญช�ก�รกองทัพไทย
-จำ�นวนก�รจัดห�ที่ดินให้ผู้ย�กไร้
-จำ�นวนแหล่งน้ำ�ที่มีคุณภ�พอยู่ในเกณฑ์ดี
-ร้อยละคว�มสำ�เร็จของก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยและแผนก�รประช�สัมพันธ์

 แห่งช�ติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)

5.ก�รบรรลุต�ม
ยุทธศ�สตร์อื่น ๆ เช่น
ก�รบรรลุตัววัดร่วม 
ก�รจัดอันดับ เป็นต้น

ตัวชี้วัดของก�รบรรลุต�ม
ยุทธศ�สตร์อื่นๆ ต�มนโยบ�ยของ
ส่วนร�ชก�รหรือของรัฐบ�ล เช่น 
ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึง
ก�รปรับปรุงระดับในก�รจัดอันดับ
โดยองค์ก�รภ�ยนอกประเทศในด้�น
ต่�ง ๆ  เป็นต้น 

-ร้อยละของผลผลิตสินค้�เกษตรที่เข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริม
-ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลดลง
-อันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจของประเทศไทยด้�นผลิตภ�พ
 แรงง�น (Labor Productivity) โดย IMD
-ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นก�รศึกษ�ของประเทศไทยจ�กร�ยง�น IMD
-อันดับขีดคว�มส�ม�รถด้�นโครงสร้�งพลังง�นของประเทศ (EAPI)
-อันดับคว�มย�กง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ (Doing Business)
-ผลก�รจัดอันดับดัชนีชี้วัดภ�พลักษณ์ปัญห�คอรัปชั่น

-อันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ (WEF)

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
 เป็นก�รวัดคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รของส่วนร�ชก�ร ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่�วต้อง
มีคว�มสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร รวมท้ังตัววัดท่ีดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและแผนของรัฐบ�ลท่ีกำ�หนดไว้
ประจำ�ปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้�นก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย และก�รบรรลุต�มแผนยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร
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 เป็นก�รวัดผลด้�นก�รให้คว�มสำ�คัญกับผู้รับก�รบริก�ร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประช�ชนจ�กก�รบริก�รส่วนร�ชก�ร
ในด้�นต่�งๆ ได้แก่ คว�มพึงพอใจ คว�มไม่พึงพอใจ คว�มผูกพัน ก�รเติบโตของโครงก�รที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริก�ร 
ก�รสร้�งสัมพันธ์และคว�มร่วมมือ

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน

1.คว�มพึงพอใจของ
ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย*

ตัวชี้วัดของก�รบรรลุผลลัพธ์ของ
คว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�กก�รใช้บริก�ร
ของส่วนร�ชก�ร

-ร้อยละของคว�มพึงพอใจของเกษตรกร
-ร้อยละของคว�มพึงพอใจของสม�ชิกสหกรณ์ก�รเกษตร
-ร้อยละคว�มพึงพอใจต่อก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ของผู้ใช้น้ำ�ในเขตพ้ืนท่ีชลประท�น
-ร้อยละคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อบทบ�ทหน้�ท่ีของกองบัญช�ก�รกองทัพไทย
-ร้อยละคว�มพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่กลับม�เที่ยว
-ร้อยละคว�มพึงพอใจของประช�ชนเกี่ยวกับก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ของ
 สำ�นักง�นร�ชบัณฑิตยสภ�
-ร้อยละคว�มพึงพอใจของประช�ชนในพื้นที่ 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
 ต่อก�รปฏิบัติง�นของ ศอ.บต.
-ร้อยละคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อก�รดำ�เนินก�รของ สคบ.

2.ผลของคว�มผูกพัน
และก�รให้คว�มร่วมมือ*

ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงคว�มผูกพัน
และก�รให้คว�มร่วมมือจ�ก
ประช�ชนและผู้เข้�ม�รับก�รบริก�ร
จ�กส่วนร�ชก�ร

-ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำ�พื้นฐ�นที่มีก�รจัดตั้งกลุ่มสำ�เร็จต�มแผน
-ร้อยละของครัวเรือนที่ให้คว�มร่วมมือในก�รคัดแยกขยะครัวเรือน
-จำ�นวนเครือข่�ยจิตอ�ศัยที่ทำ�หน้�ที่ในก�รเฝ้�ระวังเตือนภัย
-จำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรมก�รให้คว�มรู้ภ�ษีอ�กรแก่ประช�ชนทั่วไป
-ร้อยละของเกษตกรที่เป็น Smart Farmer
-ร้อยละสหกรณ์ที่ยกระดับชั้นดีขึ้นไป
-ปริม�ณขยะมูลฝอยชุมชนที่นำ�กลับม�ใช้ประโยชน์
-ร้อยละของผู้ประกอบก�รที่ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

3.ผลก�รดำ�เนินก�ร
ด้�นโครงก�รประช�รัฐ

ตัวชี้วัดที่แสดงก�รบรรลุผลหรือ
คว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รด้�น
โครงก�รประช�รัฐ เช่น ยอดก�ร
จำ�หน่�ยสินค้�ภ�ยใต้โครงก�รประช�รัฐ 

-ร้อยละของผู้มีร�ยได้น้อยท่ีส�ม�รถใช้สิทธ์ิสวัสดิก�รแห่งรัฐภ�ยในวันท่ี 1 ต.ค. 60
-อัตร�ก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตรที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรภ�ยใต้ 
 โครงก�รประช�รัฐ

4.ผลจ�กก�รปรับเปลี่ยน
ด้�นก�รบริก�รที่เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริก�รที่
ส�ม�รถวัดผลได้

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจ�กก�ร
ปรับเปลี่ยนด้�นก�รบริก�ร และ
นวัตกรรมก�รบริก�รที่เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับบริก�รที่ส�ม�รถวัดผลได้

-ร้อยละของผู้รับบริก�รที่ขอต่อทะเบียนผ่�นช่องท�งออนไลน์
-ร้อยละของผู้รับบริก�รยื่นแบบผ่�น RD Smart Tax
-ร้อยละของก�รใช้บริก�รคืนภ�ษีมูลค่�เพ่ิมของนักท่องเท่ียวผ่�นบริก�รอิเล็กโทรนิคส์
-ร้อยละของผู้ผ่�นก�รทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นแห่งช�ติได้รับอัตร�จ้�ง
 ต�มม�ตรฐ�นฝีมือที่กำ�หนดต�มกฎหม�ย
-จำ�นวนนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมจัดก�รศึกษ�เชิงบูรณ�ก�รกับก�รทำ�ง�น (Work – 
 Integrated Learning) (ระบบทวิภ�คี)
-สัดส่วนผู้ใช้บริก�รที่เพิ่มขึ้นผ่�นช่องท�งก�รบริก�รแบบออนไลน์และก�รใช้ 
 Smart phone application (ช่องท�งใหม่)
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5.ก�รแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงก�รจัดก�รข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับก�รแก้ไขอย่�ง
รวดเร็วและเกิดผล

-ร้อยละของจำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ส�ม�รถ
 ดำ�เนินก�รได้ข้อยุติ
-ร้อยละของจำ�นวนเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับก�รแก้ไขต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด
-ร้อยละของจำ�นวนเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับก�รแก้ไขและยุติเร่ืองของศูนย์ดำ�รงธรรม
-ร้อยละของจำ�นวนเรื่องร้องเรียนก�รทุจริตในภ�ครัฐที่จัดทำ�สำ�นวนก�รไต่สวน
 ข้อเท็จจริงได้แล้วเสร็จ และเสนอคณะกรรมก�ร ป.ป.ท. พิจ�รณ�ได้ต�มกำ�หนด
-ร้อยละของจำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับก�รดำ�เนินก�รจนได้ข้อยุติ
-ร้อยละของคว�มพึงพอใจต่อก�รจัดก�รข้อร้องเรียน 

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

 เป็นก�รวัดคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รบริห�รบุคคล ก�รพัฒน� และก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของบุคล�กรของ
ส่วนร�ชก�ร เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

1.จำ�นวนนวัตกรรม
ต่อบุคล�กร*

ตัวชี้วัดของก�รพัฒน�นวัตกรรมที่
เกิดจ�กบุคล�กรของส่วนร�ชก�ร

-จำ�นวนระบบส�รสนเทศที่ได้มีก�รพัฒน�เพิ่มขึ้นภ�ยในส่วนร�ชก�ร
-จำ�นวนโครงก�ร R2R ที่ส่งเพื่อก�รประกวด
-จำ�นวนร�งวัลด้�นนวัตกรรมระดับบุคคลและกลุ่มง�น 
-จำ�นวนโครงก�รวิจัยต่อบุคล�กรที่มีก�รดำ�เนินก�รจนสำ�เร็จต�มแผน

2.ก�รเรียนรู้และผลก�ร
พัฒน�*

ตัวชี้วัดของก�รเรียนรู้และผลก�ร
พัฒน�บุคล�กรของส่วนร�ชก�ร

-ร้อยละของบุคล�กรที่มีผลประเมินระดับดีเด่น
-ร้อยละของบุคล�กรที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น
-ร้อยละของผู้บริห�รที่ได้รับก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคว�มรู้
 ต�มที่กำ�หนด
-จำ�นวนบุคล�กรที่ได้รับก�รฝึกฝนให้มีคว�มรู้และทักษะด้�นต่�ง ๆ ที่เพิ่มขึ้น 
-จำ�นวนง�นวิจัยหรือองค์คว�มรู้ที่แล้วเสร็จและนำ�ไปใช้ประโยชน์
-จำ�นวนกำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจ�กมห�วิทย�ลัยและหน่วยง�น
 วิจัยของรัฐไปปฏิบัติง�นเพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถก�รแข่งขันภ�คเอกชน
 (Talent Mobility)

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

3.คว�มก้�วหน้�และ
ก�รก้�วขึ้นสู่ตำ�แหน่ง
ต�มแผน

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงคว�มก้�วหน้�ของ
บุคล�กรและคว�มก้�วข้ึนสู่ตำ�แหน่งต�ม
แผน 

-ร้อยละของตำ�แหน่งที่ส�ม�รถจัดทำ�เส้นท�งคว�มก้�วหน้�
-ร้อยละของบุคล�กรที่ได้รับเลื่อนขั้นให้ดำ�รงตำ�แหน่งต�มแผนในเวล�ที่กำ�หนด
-ร้อยละของบุคล�กรที่ได้รับวุฒิบัตรด้�นคว�มรู้จ�กภ�ยนอก

4.จำ�นวนบุคล�กรที่ได้รับ
ก�รแต่งตั้งให้ไปร่วมใน
ภ�คีเครือข่�ยภ�ยนอกทั้ง
ระดับช�ติและน�น�ช�ติ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคล�กรของ
ส่วนร�ชก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้ง
ให้ไปร่วมในภ�คีเครือข่�ยภ�ยนอก
ทั้งระดับช�ติและน�น�ช�ติ

-จำ�นวนกำ�ลังพลที่เข้�ร่วมก�รบรรเท�ภัยพิบัติภัยและก�รช่วยเหลือด้�น
 มนุษยธรรม (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: 
 HADR) ระดับอ�เซียน
-จำ�นวนบุคล�กรที่ได้รับก�รอนุมัติให้ไปเป็นกรรมก�รในหน่วยง�นภ�ยนอก 
 (โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน)
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5.จำ�นวนบุคล�กร
ที่อ�ส�สมัครในโครงก�ร
ที่ตอบสนองนโยบ�ย
หน่วยง�น

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคล�กรของ
ส่วนร�ชก�รไปเป็นอ�ส�สมัครใน
โครงก�รที่ตอบสนองนโยบ�ย
หน่วยง�น

-จำ�นวนบุคล�กรของกรมที่เป็นอ�ส�สมัครในเครือข่�ย “อ�ส�
 ปศุสัตว์ (อสป.)” ในก�รติดต�มโรคระบ�ดของสัตว์โดยมีคว�มร่วมมือกับ
 ประช�ชนและเครือข่�ยเกษตรกร
-จำ�นวนบุคล�กรที่เข้�ร่วมโครงก�รจิตอ�ส�ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่ไม่ได้รับ
 ผลตอบแทน 

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

 เป็นก�รวัดคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รบรรลุเป้�หม�ยด้�นก�รเป็นแบบอย่�งที่ดีหรือก�รเป็นต้นแบบของผู้บริห�รและ
บุคล�กรของส่วนร�ชก�ร  

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ

1.จำ�นวนร�งวัลที่ได้รับ
จ�กภ�ยนอก*

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำ�เร็จของก�ร
เป็นต้นแบบของส่วนร�ชก�รที่ได้
รับร�งวัลจ�กหน่วยง�นภ�ยนอกที่
แสดงถึงคว�มสำ�เร็จในก�รปรับปรุง
กระบวนก�ร

-จำ�นวนกระบวนง�นที่ได้รับร�งวัล
-ร�งวัลก�รบริห�ร 5ส จ�กสม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
-ร�งวัลก�รบริห�รง�นบุคคลจ�กสม�คมก�รจัดก�รง�นบุคคลแห่งประเทศไทย
-ร�งวัลกลุ่มคุณภ�พจ�กสม�คมส่งเสริมคุณภ�พ
-ร�งวัลเลิศรัฐส�ข�ก�รบริก�รภ�ครัฐ (สำ�นักง�น ก.พ.ร.)
-ร�งวัลเลิศรัฐส�ข�ก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม (สำ�นักง�น ก.พ.ร.)

2.จำ�นวน Best
practice*

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำ�เร็จของก�ร
เป็นต้นแบบของส่วนร�ชก�รที่เป็น 
Best practice

-คะแนนก�รประเมินคว�มโปร่งใสจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก (ในระดับดีขึ้นไป)
-ร้อยละของม�ตรก�รท่ีส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลองค์ก�รท่ีดี
-จำ�นวนร�งวัลคว�มเป็นเลิศด้�นก�รพัฒน�ต�มเกณฑ์คุณภ�พก�รบริห�ร
 จัดก�รภ�ครัฐ
-จำ�นวนร�งวัลด้�นคว�มเป็นเลิศในก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รเงินก�รคลัง

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

3.จำ�นวนร�งวัลที่ได้รับ
จ�กหน่วยง�นระดับกรม/
ระดับกระทรวง

ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสำ�เร็จของก�รเป็น
ต้นแบบของส่วนร�ชก�ร ได้แก่ 
   -ร�งวัลระดับกรม เป็นร�งวัลท่ีส่วนร�ชก�ร
ระดับกรมมอบให้หน่วยง�นย่อยในสังกัด 
   -ร�งวัลระดับกระทรวง เป็นร�งวัลท่ี
มอบให้กับส่วนร�ชก�รระดับกรมในสังกัด 

-จำ�นวนร�งวัลเพชรว�ยุภักดิ์ (กระทรวงก�รคลัง)

4.ก�รจัดอันดับในระดับ
น�น�ช�ติ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำ�เร็จของก�ร
แข่งขัน โดยได้รับก�รจัดอันดับใน
ระดับน�น�ช�ติ

-อันดับคว�มย�กง่�ยในก�รประกอบธุรกิจ
-ผลก�รจัดอันดับดัชนีชี้วัดภ�พลักษณ์ปัญห�คอร์รัปชัน

5.จำ�นวนบุคล�กรที่ได้รับ
ก�รยกย่องจ�กภ�ยนอก

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำ�เร็จของก�รเป็น
ต้นแบบของส่วนร�ชก�ร โดยมี
บุคล�กรของตนเองได้รับก�รยกย่อง
จ�กภ�ยนอก 

-จำ�นวนร�งวัลที่ บก.ทท. ได้รับจ�กหน่วยง�นภ�ยนอก
-ร�งวัลผู้บริห�รดีเด่น
-ร�งวัลนักวิทย�ศ�สตร์ดีเด่น
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1.ก�รบรรลุผลของตัววัดร่วม
(กระบวนก�รที่ดำ�เนินก�ร
ร่วมกับหล�ยหน่วยง�น)*

ตัวชี้วัดของก�รบรรลุผลลัพธ์ก�ร
บรรลุผลของตัววัดร่วม ในก�รมี
กระบวนก�รที่ดำ�เนินก�รข้�มหล�ย
หน่วยง�นของส่วนร�ชก�ร (Area base)

-มูลค่�ก�รค้�ช�ยแดนและมูลค่�ผ่�นแดน
-อัตร�ผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนนต่อประช�กรแสนคน 
-ระดับคว�มสำ�เร็จในก�รแก้ไขปัญห�ประมงที่ผิดกฎหม�ย (IUU)
-ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลดลง
-สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP

2.ตัววัดผลกระทบจ�กก�ร
ดำ�เนินก�รที่มีต่อด้�น
เศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจ�ก
ก�รดำ�เนินก�รที่มีต่อด้�นเศรษฐกิจ

-สัดส่วนของร�ยได้ภ�ษีสรรพส�มิตต่อร�ยได้รัฐบ�ล
-ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับก�รส่งเสริมอ�ชีพต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง
 ที่มีร�ยได้เพิ่มขึ้น
-ร้อยละของปริม�ณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเทียบกับ GDP
-ร้อยละของผลก�รจัดเก็บภ�ษีสรรพ�กรต่อ GDP
-GDP ภ�คก�รเกษตรขย�ยตัวไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 3
-หนี้ส�ธ�รณะคงค้�งต่อ GDP 
-ร�ยได้สุทธิของรัฐบ�ล (ล้�นบ�ท)
-มูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�คอุตส�หกรรม

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

3.ตัววัดผลกระทบจ�กก�ร
ดำ�เนินก�รท่ีมีต่อด้�นสังคม  

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจ�ก
ก�รดำ�เนินก�รที่มีต่อด้�นสังคม

-จำ�นวนเร่ืองคว�มคืบหน้�ของคว�มร่วมมือด้�นคว�มม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบ้�น   
-ร้อยละของตำ�บลเป้�หม�ยรวมที่ได้รับก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต
-ร้อยละของตำ�บลนำ�ร่องที่มีระบบก�รส่งเสริมสุขภ�พดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว 
 (Long Term Care) ในชุมชนผ่�นเกณฑ์ 
-ร�ยได้เงินสดท�งก�รเกษตรของเกษตกรเฉล่ียต่อครัวเรือน (บ�ท/ครัวเรือน/ปี)
-จำ�นวนแรงง�นที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
-ร้อยละของคนพิก�รกลุ่มเป้�หม�ยมีง�นทำ�
-ร้อยละของคนไร้ที่พึ่งได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พมีสมรรถนะดีขึ้น
-มูลค่�คว�มเสียห�ยและจำ�นวนก�รก่อเหตุร้�ยท่ีมีมูลเหตุจ�กคว�มไม่สงบลดลง
-จำ�นวนเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

4.ตัววัดผลกระทบจ�ก
ก�รดำ�เนินก�รที่มีต่อด้�น
ส�ธ�รณสุข  

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบ
จ�กก�รดำ�เนินก�รที่มีต่อด้�น
ส�ธ�รณสุข

-สัดส่วนก�รบริโภคน้ำ�ต�ลลดลง
-อัตร�ต�ยของผู้ป่วยจ�กโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อประช�กร 100,000 คน)
-ระดับคุณภ�พแหล่งน้ำ�ที่ได้รับก�รพัฒน�
-อัตร�ต�ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
-ร้อยละของเด็กอ�ยุ 0 – 5 ปี มีพัฒน�ก�รสมวัย
-อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จ
-อัตร�ก�รคลอดมีชีพในหญิงอ�ยุ 15 – 19 ปี ต่อพันคน

5.ตัววัดผลกระทบจ�ก
ก�รดำ�เนินก�รที่มีต่อด้�น
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจ�ก
ก�รดำ�เนินก�รท่ีมีต่อด้�นส่ิงแวดล้อม 

-ร้อยละของสัดส่วนรถยนต์ ECO Car/E20/E85/EV/Hybrid ต่อรถยนต์ปกติ
-ร้อยละของจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ของก�รจัดก�รขยะมูลฝอย
-ร้อยละของปริม�ณผักตบชว�
-จำ�นวนพื้นที่ชลประท�นและแหล่งน้ำ�ที่เพิ่มขึ้น
-ปริม�ณก�กอุตส�หกรรมที่เป็นของเสียอันตร�ยได้รับก�รจัดก�ร (ล้�นตัน/ปี)
-จำ�นวนแหล่งน้ำ�ที่มีคุณภ�พอยู่ในเกณฑ์ดี
-ร้อยละของปริม�ณขยะมูลฝอยตกค้�งได้รับก�รจัดก�รอย่�งถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

 เป็นก�รวัดคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รในด้�นต่�งๆ ท่ีนอกจ�กจะบรรลุเป้�หม�ยของก�รดำ�เนินก�รแล้วยังส่งผลกระทบ
ต่อก�รพัฒน�ด้�นเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
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 เป็นก�รวัดคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รบรรลุเป้�หม�ยด้�นก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก�รลดต้นทุน 
ก�รสร้�งนวัตกรรม และก�รจัดก�รกระบวนก�ร 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

1.ก�รลดต้นทุน (ท้ังในระดับ
กระบวนก�รที่เกิดจ�กก�ร
ปรับปรุงง�น และก�รนำ�
เทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้)*

ตัวชี้วัดของก�รลดต้นทุนทั้งในระดับ
กระบวนก�รอันเกิดจ�กก�รปรับปรุง
ง�น และก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลม�
ใช้เพื่อลดต้นทุนในก�รทำ�ง�น

-อัตร�สูญเสียของก�รผลิตเหรียญกษ�ปณ์หมุนเวียน
-ร้อยละของกระบวนก�รทำ�ง�นที่ได้รับก�รปรับปรุงม�ตรฐ�น
 ก�รให้บริก�รและก�รลดขั้นตอน
-ร้อยละของก�รใช้กระด�ษที่ลดลง
-ร้อยละคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รประหยัดพลังง�น
-สัดส่วนก�รลดต้นทุนก�รจัดเก็บภ�ษี 100 บ�ท
-ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2.จำ�นวนนวัตกรรมของ
ก�รปรับปรุงกระบวนก�ร

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมก�รปรับปรุง
กระบวนก�ร

-จำ�นวนกระบวนง�นที่ได้รับก�รปรับปรุง
-จำ�นวนกระบวนง�นที่มีก�รปรับปรุงพัฒน�ต�มเกณฑ์ร�งวัลบริก�ร 
 ภ�ครัฐแห่งช�ติ
-ช่องท�งก�รรับชำ�ระภ�ษีที่เพิ่มขึ้นโดยท�งอิเล็กทรอนิกส์
-จำ�นวนแอปพลิเคชันที่พัฒน�ขึ้นในส่วนร�ชก�ร 

ตัววัด คำ อธิบาย ตัวอย่าง

3.ผลก�รปรับปรุงจ�กก�ร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของก�รปรับปรุง
กระบวนก�ร และก�รบริก�รจ�กก�ร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งท�งตรงและ
ท�งอ้อม 

-ร�งวัลซอฟแวร์จ�กสม�คมซอฟแวร์
-ร้อยละของต้นทุนที่ลดลงจ�กก�รใช้นวัตกรรด้�นเทคโนโลยีดิจิทัล

4.ประสิทธิผลของก�ร
บรรเท�ผลกระทบด้�น
ภัยพิบัติต่�งๆ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของ
ก�รบรรเท�ผลกระทบด้�นภัยพิบัติ
ต่�งๆ

-ร้อยละของอุปกรณ์ด้�นคว�มปลอดภัยที่ได้รับก�รตรวจสอบ
 คว�มพร้อมใช้ง�นประจำ�ปี
-ระดับก�รประเมินคว�มพร้อมในก�รเตรียมรับภัยพิบัติ
-พื้นที่และมูลค่�คว�มเสียห�ยจ�กอุทกภัยและภัยแล้งที่มีแนวโน้มลดลง

5.นวัตกรรมก�รปรับปรุง
ด้�นนโยบ�ย กฏระเบียบ 
และกฎหม�ย

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมก�รปรับปรุง
ด้�นนโยบ�ย กฎระเบียบ และ
กฎหม�ย

-จำ�นวนม�ตรก�รภ�ษี เพื่อส่งเสริมก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจและสังคม
-ร้อยละของผู้ประกอบก�รที่ได้รับทะเบียนภ�ษีมูลค่�เพิ่มในระยะเวล�ที่กำ�หนด 
 (ภ�ยใต้ม�ตรก�รส่งเสริม)
-คว�มสำ�เร็จของก�รแก้ไขกฎหม�ยเพื่อก�รปฏิรูปด้�นคุ้มครองผู้บริโภค
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ภาคผนวก

แนวทางการพัฒนา

สู่ระบบราชการ 4.0
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แนวทางการพัฒนา

สู่ระบบราชการ 4.0

ส่วนที่ 4

4.1 การวางแผนพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้กำ�หนดกลไกก�รขับเคลื่อนก�รนำ�เครื่องมือประเมินสถ�นะก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 (PMQA 4.0) 
ไปใช้ในก�รยกระดับก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�รไปสู่ระบบร�ชก�ร 4.0 เพ่ือให้หน่วยง�นภ�ครัฐส�ม�รถนำ�เคร่ืองมือไปวิเคร�ะห์องค์ก�ร
ด้วยตนเองเพ่ือห�โอก�สในก�รปรับปรุงองค์ก�ร และนำ�ผลก�รประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รจัดทำ�แผนพัฒน�องค์ก�ร นำ�ไปสู่
ก�รยกระดับองค์ก�รให้เป็นระบบร�ชก�ร 4.0 โดยอ�ศัยหลักก�ร 5 ขั้นตอน ดังนี้

  1) ประเมินตนเอง (Self Assess) ส่วนร�ชก�ร
ริเริ่มก�รประเมินตนเองด้วยก�รรวบรวมข้อมูลก�รดำ�เนินก�ร
และตัววัดต่�งๆ ท่ีมีว่�ตอบข้อกำ�หนดต่�งๆ ได้หรือไม่ มีก�รรวบรวม
ข้อมูลและก�รติดต�มประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
อย่�งไร มีคู่มือและเอกส�รในก�รถ่�ยทอดก�รดำ�เนินก�รท่ี
เป็นระบบ โดยใช้แนวท�งในก�รประเมินต�มคู่มือเล่มนี้
  

  2) ชี้บ่งจุดที่ต้องปรับปรุง (Identify Gap) 
หลังก�รประเมินตนเอง ให้ทบทวนว่�ผลก�รประเมินท่ีได้ตรงกับ
ระดับพัฒน�ก�รหรือไม่ หัวข้อที่ยังไม่ได้ดำ�เนินก�รมีคว�ม
เป็นไปได้เพียงใด ส่วนใดที่ข�ดห�ดห�ยไป และมีข้อมูลที่ต้อง
รวบรวมและดำ�เนินก�รอีกม�กน้อยเพียงใด

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

Self Assess
(Data collection)

Identify Gaps

Set priorities for 
Improvement 

Implement solutions 
and close Gaps

Measure results 
and impacts
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 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้จัดให้มีกลไกส่งเสริมก�รพัฒน�หน่วยง�นภ�ครัฐสู่ระบบร�ชก�ร 4.0 ดังนี้ 

  3) กำาหนดเร่ืองสำาคัญท่ีต้องลงมือทำา (Set 
Priorities for Improvement) ในก�รว�งแผนก�รปรับปรุง
อ�จมีบ�งเรื่องที่สำ�คัญและต้องลงมือดำ�เนินก�รก่อน หรือเป็น
เรื่องต่อเนื่องจ�กก�รดำ�เนินก�รที่จะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ของเรื่องอื่น 
เช่น ก�รรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของโครงก�รพัฒน�กลุ่มเครือข่�ย
ธุรกิจใหม่ด้�นอีคอมเมอร์ส (ตัววัดผลของนวัตกรรมก�รมุ่งเน้น
ผู้รับบริก�ร) ต้องดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับก�รวัดผลกระทบต่อ
ก�รสร้�งร�ยได้และตล�ด (ตัววัดด้�นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ) เป็นต้น 
บ�งเร่ืองอ�จต้องค้นห�เคร่ืองมือหรือศึกษ�แนวท�งจ�กตัวอย่�ง
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่มีส่วนร�ชก�รหรือภ�คเอกชน
ดำ�เนินก�รสำ�เร็จม�แล้ว

  4) นำาไปปฏิบัติ (Implement Solutions) 
กำ�หนดผู้รับผิดชอบและแผนง�นในก�รปรับปรุง ก�รติดต�ม
ประเมินผล และตัววัดผลที่เกี่ยวข้อง

  5) วัดผลการปรับปรุง (Measure Results 
and Impacts) ประเมินผลก�รปรับปรุงว่�สำ�เร็จต�มตัวชี้วัด
และแผนปรับปรุง และเกิดประสิทธิผลในก�รดำ�เนินก�รม�กน้อย
เพียงใด ก่อนเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้ง

4.2 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 1) ประเมินตนเอง (self assessment) : เมื่อหน่วยง�นภ�ครัฐได้ประเมินสถ�นะก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 
ด้วยตนเองและมีผลก�รประเมินตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไป ส�ม�รถยื่นคว�มจำ�นงขอรับก�รตรวจรับรอง ณ พื้นที่ปฏิบัติง�น
เพื่อตรวจรับรองสถ�นะก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0

 2) ตรวจสอบผลการประเมินเบ้ืองต้น (screen) : สำ�นักง�น ก.พ.ร. จะตรวจสอบผลก�รประเมินตนเองของ
หน่วยง�นในเบื้องต้นเพื่อยืนยันผลคะแนน

 3) ตรวจรับรอง ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน (site visit) : หน่วยง�นท่ีได้รับก�รยืนยันผลคะแนนต้ังแต่ 350 คะแนน
ขึ้นไป สำ�นักง�น ก.พ.ร. จะจัดให้มีผู้ตรวจรับรองฯ ไปตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติง�น เพื่อก�รพิจ�รณ�รับรองสถ�นะในก�รเป็น
ระบบร�ชก�ร 4.0 และจะได้รับก�รพิจ�รณ�ต�มหลักเกณฑ์ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐต่อไป

 นอกจ�กน้ี สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้เร่ือง “เทคนิคก�รพัฒน�องค์ก�รสู่ระบบร�ชก�ร 4.0” เพ่ือให้
หน่วยง�นภ�ครัฐได้เรียนรู้เคร่ืองมือและเทคนิคต่�งๆ เพ่ือพัฒน�องค์ก�รและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถไปสู่ก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 
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Self
Assessment

Self
Assessment
รอบปีถัดไป- ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข� PMQA ระดับดีเด่น หรือ Certified FL V.2

- ประก�ศเกียรติคุณรับรองสถ�นะก�รเป็นระบบร�ชก�ร 4.0 
  ระดับ Basic/Advance/Significance

กิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ 
“เทคนิคก�รพัฒน�องค์ก�รสู่ระบบร�ชก�ร 4.0ตรวจรับรองในพื้นที่

สำ�นักง�น ก.พ.ร. ตรวจสอบ
ผลก�รประเมินเบื้องต้น

ประก�ศผลก�รประเมิน

ได้คะแนน 350
คะแนน 

ได้คะแนน 350
คะแนน 

ไม่ผ่�น 

ภาพที่ 12 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
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ระบบราชการ 4.0
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ภาคผนวก
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หมวด 1 การนำ องค์การ

ระบบก�รนำ�องค์ก�ร
ของส่วนร�ชก�ร ได้สร้�ง
องค์ก�รที่ยั่งยืน โดย
  - กำ�หนดวิสัยทัศน์และ
แผนยุทธศ�สตร์เช่ือมโยงสู่
ก�รบรรลุพันธกิจ
  - ก�รมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประช�ชน
  - ก�รบรรลุผลยุทธศ�สตร์
ประเทศและคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขัน

Basic
(A&D)

• ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความย่ังยืนโดยการกำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนอง 
  ต่อพันธกิจและภ�ระหน้�ท่ีของส่วนร�ชก�ร (Mission based)
• มีการถ่ายทอดผ่านระบบการนำาองค์การเพ่ือให้เกิดก�รดำ�เนินก�รท่ัวท้ังส่วนร�ชก�ร

ระดับของการดำ เนินการหัวข้อ

1.1

Advance
(Alignment)

Significance

(Integration)

• ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความย่ังยืนโดยการกำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนอง
  ต่อพันธกิจและภ�ระหน้�ท่ีของส่วนร�ชก�รและสอดรับกับยุทธศ�สตร์ช�ติ (Alignment with  
  National Strategies)

• ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความย่ังยืนโดยการกำาหนดยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อพันธกิจ
  และภ�ระหน้�ท่ีของส่วนร�ชก�ร สอดรับกับทิศท�งก�รพัฒน�และยุทธศ�สตร์ช�ติ และ
  ยุทธศ�สตร์พ้ืนท่ีสร้�งนวัตกรรมและวัฒนธรรมในก�รมุ่งประโยชน์สุขประช�ชน(Innovation,
  Citizen-centric)

ก�รป้องกันทุจริตและ
สร้�งคว�มโปร่งใส

Basic
(A&D)

• นโยบายและระบบการกำากับดูแลท่ีเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันทุจริตรวมท้ังระบบ
  ก�รตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภ�พ
• มีมาตรการท่ีถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน

คะแนนหัวข้อ 1.1

1.2

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การประเมินประสิทธิผลและตัววัดการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใสภายใน
  ส่วนร�ชก�ร และมีก�รปรับปรุงอย่�งสม่ำ�เสมอ
• การรายงานผลการดำาเนินการของส่วนราชการต่อสาธารณะ และหน่วยงานบังคับบัญชา

• ผลการประเมินความโปร่งใสในระดับองค์การ โดยองค์การอิสระระดับชาติหรือนานาชาติ
• เป็นแบบอย่างท่ีดีและการสร้างต้นแบบด้านความโปร่งใส

ก�รมุ่งเน้นก�รบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิของส่วนร�ชก�ร
ผ่�นก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม
ของบุคล�กรภ�ยในและ
ภ�ยนอก

Basic
(A&D)

• การส่ือสารและการสร้างสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
• การสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้ประชาชน และเครือข่ายภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางาน

1.3

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การต้ังเป้าหมายท้าทาย และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของกระบวนก�รและก�รบริก�รผ่�น
  เครือข่�ยภ�คประช�ชน ภ�คเอกชน และท้องถ่ิน

• การสร้างนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบสูงและเชิงนโยบายท่ีนำาไปสู่การแก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน

ก�รคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและก�รมุ่งเน้น
ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีนำ�ไปสู่
ก�รพัฒน�ประเทศ
ต�มทิศท�งยุทธศ�สตร์

Basic
(A&D)

• การประเมินและติดตามโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ท่ีอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
• การติดตามตัวช้ีวัดและผลการดำาเนินการขององค์การอย่างต่อเน่ือง

1.4

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การติดตามรายงานกระทบโดยผ่านกลไกการส่ือสารและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือนำาไปสู่
  ก�รแก้ไขปัญห� อย่�งทันก�รณ์

• การติดตามผลการดำาเนินการและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังในระยะส้ันและระยะย�วและผลกระทบ
  ท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และส่ิงแวดล้อม 

ภาคผนวก 1  เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

คะแนนหัวข้อ 1.2

คะแนนหัวข้อ 1.3

คะแนนหัวข้อ 1.4
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ภาคผนวก

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

กระบวนก�รว�งแผน
ยุทธศ�สตร์ท่ี ตอบสนอง
คว�มท้�ท�ย สร้�ง 
นวัตกรรมเพ่ือสร้�ง
ก�รเปล่ียนแปลง และมุ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประช�ชน

Basic
(A&D)

• กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตอบสนอง
  คว�มต้องก�รของประช�ชนและบรรลุพันธกิจส่วนร�ชก�ร
• แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

ระดับของการดำ เนินการหัวข้อ

2.1

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความท้าทายของส่วนราชการ มีการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีกำาลัง
  จะเกิดในอน�คต และแผนรองรับเพ่ือตอบสนองต่อก�รเปล่ียนแปลง (รวมท้ังก�รเปล่ียนแปลงท่ี
  เกิดจ�กก�รนำ�เอ�ระบบดิจิทัลม�ใช้)

• สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ท่ีนำาไปสู่ประโยชน์สุขของ  
  ประช�ชน และก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะย�ว

ก�รกำ�หนดเป้�หม�ย
เชิงยุทธศ�สตร์ท้ังระยะส้ัน
และระยะย�วท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจของส่วนร�ชก�รและ
เช่ือมโยงกับยุทธศ�สตร์ช�ติ

Basic
(A&D)

• การกำาหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อพันธกิจของส่วนร�ชก�ร
  ท้ังระยะส้ันและระยะย�ว รวมท้ังก�รสร้�งก�รเปล่ียนแปลง

คะแนนหัวข้อ 2.1

2.2

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเกิดกับยุทธศ�สตร์ช�ติ
  ท้ังระยะส้ันและระยะย�ว

• มีการวิเคราะห์ความเส่ียงระดับองค์การและผลกระทบท้ังทางตรงทางอ้อมท่ีส่งผลต่อ
  ระบบเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และส่ิงแวดล้อมของประเทศ

แผนปฏิบัติก�รท่ีขับ
เคล่ือนยุทธศ�สตร์ของ
ส่วนร�ชก�รลงไปทุก
ภ�คส่วนโดยผ่�น
เครือข่�ยท้ังภ�ยในและ
ภ�ยนอก

Basic
(A&D)

• แผนปฏิบัติการท่ีครอบคลุมทุกส่วนงาน ชัดเจน และส่ือสารสู่การปฏิบัติไปยังทุกกลุ่ม
  ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก

2.3

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• แผนปฏิบัติการท่ีสนับสนุนความสำาเร็จของยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
  ชัดเจน และเน้นก�รเกิดประสิทธิภ�พ (ก�รทำ�น้อยได้ม�ก) และก�รสร้�งคุณค่�แก่ประช�ชน   
  (Public value)

• แผนปฏิบัติการท่ีสนับสนุนความสำาเร็จของยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ บูรณาการกับแผนงาน
  ด้�นบุคล�กรและก�รใช้ทรัพย�กรท่ีรองรับก�รเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และส่ือส�รสู่ก�รปฏิบัติ 
  ผ่�นเครือข่�ยท้ังภ�ยในและภ�ยนอก และก�รใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือก�รประส�นง�นให้เกิดคว�มสำ�เร็จ

ก�รติดต�มผลของก�รบรรลุ
เป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ 
ก�รแก้ไขปัญห� และ
ก�รร�ยง�นผลอย่�งมี
ประสิทธิผล

Basic
(A&D)

• การติดตามรายงานผลการดำาเนินการตามแผน และการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และ
  ก�รร�ยง�นผลสู่ส�ธ�รณะ (Open by default)

2.4

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การคาดการณ์ของผลการดำาเนินการตามแผน การแก้ปัญหา และการปรับแผนให้ทันต่อการ
  เปล่ียนแปลง (Projection)

• การเตรียมการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนจ�กภ�ยในและภ�ยนอกและ
  ก�รปรับแผนท่ีตอบสนองทันเวล�เชิงรุก อย่�งมีประสิทธิผล (Proactive and effective)

คะแนนหัวข้อ 2.2

คะแนนหัวข้อ 2.3

คะแนนหัวข้อ 2.4
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ภาคผนวก

หมวด 3 การให้ความสำ คัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบข้อมูลและส�รสนเทศ
ด้�นก�รบริก�รประช�ชนท่ี
ทันสมัยรวดเร็วและเข้�ถึงใน
ทุกระดับ

Basic
(A&D)

• การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือ
  ตอบสนองคว�มต้องก�รท่ีแตกต่�ง (Customer centric)

ระดับของการดำ เนินการหัวข้อ

3.1

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมท้ังเทคโนโลยีดิจิทัล) เพ่ือค้นหาความต้องการและ
  คว�มค�ดหวังของกลุ่มผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รท่ีแตกต่�ง
  ได้อย่�งมีประสิทธิผล (Digital technology, Customer centric)

• การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังภายในและภายนอก(รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
  แวดล้อม) เพ่ือว�งนโยบ�ยเชิงรุกในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของกลุ่มผู้รับ 
  บริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังปัจจุบันและอน�คต (Actionable policy solution)

ก�รประเมินผลคว�มพึงพอใจ 
คว�มผูกพันของกลุ่ม
ผู้รับบริก�รและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือนำ�ม�ใช้ประโยชน์

Basic
(A&D)

• การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
  เพ่ือนำ�ม�วิเคร�ะห์และปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น

คะแนนหัวข้อ 3.1

3.2

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริการและ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพ่ือนำ�ม�วิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร และแก้ปัญห�ในเชิงรุก

• การบูรณาการข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน กับฐานข้อมูลของกลุ่ม
  ผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�กแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์และก�รสร้�ง  
  นวัตกรรมในก�รให้บริก�ร 

ก�รสร้�งนวัตกรรมก�ร
บริก�ร ท่ีสร้�งคว�มแตกต่�ง 
และตอบสนองคว�มต้องก�ร
เฉพ�ะกลุ่ม และต่�งคว�ม
ต้องก�ร

Basic
(A&D)

• การบริการท่ีตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และก�รถ่�ยทอดสู่ก�รปฏิบัติในทุกหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

3.3

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การสร้างนวัตกรรมการบริการท่ีตอบสนองความต้องการท้ังภาพรวมและเฉพาะกลุ่มได้
  อย่�งมีประสิทธิผล (Customer groups and segments)

• การสร้างนวัตกรรมการบริการท่ีสามารถให้บริการเฉพาะบุคคลท่ีสามารถออกแบบได้
  (Personalized/Customized service)

กระบวนก�รแก้ไขข้อ
ร้องเรียนท่ีรวดเร็ว และ
สร้�งสรรค์ เพ่ือตอบสนองได้
ทันคว�มต้องก�ร

Basic
(A&D)

• กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนได้
  อย่�งมีประสิทธิผล

3.4

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันการณ์ และตอบสนองอย่างมี 
  ประสิทธิผล

• กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารมาเพ่ือ
  ก�รตอบสนองอย่�งมีประสิทธิผล และสร้�งคว�มพึงพอใจในก�รจัดก�รข้อร้องเรียน

คะแนนหัวข้อ 3.2

คะแนนหัวข้อ 3.3

คะแนนหัวข้อ 3.4
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ภาคผนวก

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ก�รใช้ข้อมูลและส�รสนเทศ 
ม�กำ�หนดตัววัดท่ีส�ม�รถ
ใช้ติดต�มง�นท้ังในระดับ
ปฏิบัติก�ร และระดับ
ยุทธศ�สตร์ได้อย่�งมี
ประสิทธิผล รวมท้ังก�ร
ส่ือส�รสู่ผู้ใช้ง�นท้ังภ�ยใน
และภ�ยนอก

Basic
(A&D)

• การวางแผนและการรวบรวมข้อมูลและตัววัดท้ังในระดับปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์โดยผ่าน
  ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีประสิทธิภ�พ (Efficient use of Performance 
  measures)

ระดับของการดำ เนินการหัวข้อ

4.1

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• ระบบการจัดการข้อมูล และสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย น่าเช่ือถือ พร้อมใช้ และเอ้ือให้
  บุคล�กรและผู้ใช้ง�นท่ีเก่ียวข้องส�ม�รถเข้�ถึงได้อย่�งมีประสิทธิผล (Quality and
  availability of data and information)

• การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอกรวมท้ังภาคประชาชนสามารถ
  นำ�ไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ (Public data portal)

ก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กข้อมูล 
และตัววัด เพ่ือก�รแก้ปัญห�
และตอบสนองได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ทันเวล� 
และเชิงรุก 

Basic
(A&D)

• การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดท่ีรวบรวมในทุกระดับในส่วนราชการเพ่ือการแก้ปัญหา
  ในกระบวนก�รต่�งๆ ในส่วนร�ชก�ร

คะแนนหัวข้อ 4.1

4.2

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดในทุกระดับในส่วนราชการเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา
  และแก้ไขปัญห�ในเชิงนโยบ�ยและก�รปรับยุทธศ�สตร์

• การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดท่ีรวบรวมเช่ือมโยงในทุกระดับในส่วนราชการ
  เพ่ือค้นห�ส�เหตุของปัญห� แก้ปัญห�ได้อย่�งทันก�รณ์ และส�ม�รถค�ดก�รณ์ผลลัพธ์
  ต�มท่ีว�งแผนไว้

ก�รจัดก�รคว�มรู้ และก�ร
สร้�งองค์คว�มรู้ของ
ส่วนร�ชก�รในก�รแก้ปัญห� 
เรียนรู้และมีเหตุผล

Basic
(A&D)

• กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนราชการ
  อย่�งเป็นระบบเพ่ือใช้ในก�รเรียนรู้ พัฒน� และต่อยอดก�รพัฒน�ของส่วนร�ชก�ร

4.3

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• มีการวิเคราะห์และเช่ือมโยงกับข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้นอกส่วนราชการ
  เพ่ือก�รแก้ไขปัญห� และสร้�งนวัตกรรม 

• มีการวิเคราะห์และนำาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็นกระบวนก�รท่ีเป็นเลิศ และผลลัพธ์ท่ีดี
  สู่ก�รบรรลุยุทธศ�สตร์และก�รบริก�รประช�ชนท่ีดีย่ิงข้ึน

ก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล 
ส�รสนเทศ และระบบ
ก�รทำ�ง�นท่ีปรับเปล่ียนเป็น
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
มีประสิทธิภ�พ และ
ใช้ง�นได้ 

Basic
(A&D)

• การวางแผนการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำางานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัลอย่าง
  เป็นระบบและมีตัววัดก�รบรรลุต�มแผนง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ (Planning of 
  digitalization)

4.4

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• มีการวิเคราะห์ความเส่ียง การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ
  และภ�วะฉุกเฉิน ท่ีมีประสิทธิผล (Cybersecurity and BCM)

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทำางาน ลดต้นทุน และการ
  ร�ยง�นผลได้ทันก�รณ์และบรรลุประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness)

คะแนนหัวข้อ 4.2

คะแนนหัวข้อ 4.3

คะแนนหัวข้อ 4.4
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ภาคผนวก

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

นโยบ�ยและระบบก�ร
จัดก�รด้�นบุคล�กรท่ีมี
ประสิทธิภ�พ ตอบสนอง
ยุทธศ�สตร์ และสร้�ง
แรงจูงใจ

Basic
(A&D)

• ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และการจัดวางคนไปยังตำาแหน่งงานท่ีตรงกับความถนัดและ
  คว�มต้องก�รเพ่ือประโยชน์สูงสุดของระบบง�นของร�ชก�ร โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�ร
  ท่ีหล�กหล�ยของประช�ชน 

ระดับของการดำ เนินการหัวข้อ

5.1

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การประเมินประสิทธิผลการทำางานและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกกลุ่มสามารถสร้าง 
  แรงจูงใจให้บุคล�กรทุ่มเท และทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พสูง ตอบสนองยุทธศ�สตร์และมุ่งเน้น 
  ประโยชน์สุขแก่ประช�ชน (High Performance)

• นโยบายการจัดการด้านบุคลากรสนับสนุนการทำางานท่ีมีความคล่องตัวและปรับเปล่ียนให้ทัน
  กับก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น 

ระบบก�รทำ�ง�นท่ีมี
ประสิทธิภ�พ คล่องตัว 
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

Basic
(A&D)

สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นท่ี • ปลอดภัย
   • สนับสนุนการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ
   • คล่องตัว
   • ร่วมกันทำางานให้เกิดประสิทธิผล

คะแนนหัวข้อ 5.1

5.2

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• สภาพแวดล้อมการทำางานท่ีเอ้ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ (Empower) กล้าตัดสินใจ
  เข้�ถึงข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนก�รทำ�ง�นและก�รแก้ปัญห� เพ่ือบรรลุแผนง�นหลักขององค์ก�ร

• การทำางานท่ีเป็นทีมท่ีมีสมรรถนะสูง มีความคล่องตัว และสามารถทำางานร่วมกับ
  เครือข่�ยภ�ยนอก เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีซับซ้อนอย่�งมีประสิทธิผล

ก�รสร้�งวัฒนธรรมก�ร
ทำ�ง�นท่ีดี มีประสิทธิภ�พ 
และคว�มร่วมมือ 

Basic
(A&D)

• การสร้างวัฒนธรรมในการทำางานท่ีเป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสในการนำาเสนอความคิดริเร่ิมและ  
  สนับสนุนคว�มคิดสร้�งสรรค์ 

5.3

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• การค้นหาปัจจัยท่ีทำาให้บุคลากรมีความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงานท่ีดี และสร้างวัฒนธรรม 
  ก�รทำ�ง�นท่ีนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ขององค์ก�ร
 
• การสร้างวัฒนธรรมการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ และความเป็นเจ้าของให้แก่
  บุคล�กร (Public Entrepreneurship) และร่วมมือเพ่ือนำ�พ�องค์ก�รไปสู่คว�มสำ�เร็จ และ   
  ประโยชน์ท่ีเกิดกับสังคมและประช�ชน 

ระบบก�รพัฒน�บุคล�กรให้
มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
ก้�วทันเทคโนโลยี 
แก้ไขปัญห� 
สร้�งคว�มรอบรู้ และ
คว�มมีจริยธรรม

Basic
(A&D)

ระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีสร้างคนให้มี • คุณธรรม จริยธรรม 
    • มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา
    • ทักษะด้านดิจิทัลและความรอบรู้ให้ทันต่อ
      ก�รเปล่ียนแปลง 

5.4

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• ระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูน ส่ังสมทักษะความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ 
  ท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อสมรรถนะหลักและก�รบรรลุเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�ร

• ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นำาให้มีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย มีความรอบรู้ 
  ส�ม�รถตัดสินใจและมีคว�มคิดในเชิงวิกฤติ พร้อมรับปัญห�ท่ีมีคว�มซับซ้อนม�กย่ิงข้ึน
  (Fluid Intelligence/Complex problem solving)

คะแนนหัวข้อ 5.2

คะแนนหัวข้อ 5.3

คะแนนหัวข้อ 5.4
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ภาคผนวก

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

กระบวนก�รทำ�ง�นท่ี
เช่ือมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนก�ร เพ่ือนำ�สู่
ผลลัพธ์ท่ีต้องก�ร

Basic
(A&D)

• การออกแบบกระบวนการทำางานให้มีการเช่ือมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ (End-to-end process 
  design) เพ่ือส่งมอบผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่�แก่ประช�ชน  รวมถึงประส�นก�รทำ�ง�นท่ีข้�มส่วนร�ชก�ร 
  (Cross-boundary process) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ระดับของการดำ เนินการหัวข้อ

6.1

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

• มีการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวช้ีวัดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย   
  และข้อมูลร่วมกับเครือข่�ยภ�ยนอกเพ่ือก�รทำ�ง�นท่ีเกิดประสิทธิผล

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการและการติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว 
  และตอบสนองก�รบูรณ�ก�รท่ีมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ (Operational excellence)

ก�รสร้�งนวัตกรรมใน
ก�รปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนก�ร และก�รบริก�ร

Basic
(A&D)

• การบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
  มีก�รติดต�ม และปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นคุณค่�แก่ประช�ชน 

คะแนนหัวข้อ 6.1

6.2

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ • กระบวนการหลัก
     • กระบวนการสนับสนุน
     • การบริการประชาชน
     • ความสะดวกและการส่ือสาร

• การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต และการแก้ไขปัญหาในเชิงกระบวนการระดับองค์การ
  จนเกิดคว�มเป็นเลิศ นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชน์กับประช�ชนและภ�คธุรกิจ (Public value)

ก�รลดต้นทุนและก�รใช้
ทรัพย�กรเพ่ือสร้�งคว�ม
มีประสิทธิภ�พ และคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน

Basic
(A&D)

• มีการวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุนในทรัพยากรต่างๆท่ีใช้ในกระบวนการหลักและกระบวนการ
  สนับสนุน เพ่ือก�รควบคุมต้นทุนโดยรวม

6.3

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

นำ�ผลก�รวิเคร�ะห์ไปใช้ในก�รลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นจ�ก
  • นโยบายการลดต้นทุน
  • การใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
  • แบ่งปันทรัพยากรในการทำางานร่วมกัน

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือนวัตกรรมในการลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
  โดยใช้ข้อมูลเทียบเคียงท้ังในระดับประเทศและระดับน�น�ช�ติ 

ก�รมุ่งเน้นประสิทธิผลท่ัวท้ัง
องค์ก�ร และผลกระทบต่อ
ยุทธศ�สตร์ช�ติและผลลัพธ์

Basic
(A&D)

• การติดตามควบคุมประสิทธิผลของกระบวนการหลัก และตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์ท้ังในด้านคุณภาพ 
  คว�มปลอดภัย ต้นทุน เพ่ือก�รส่งมอบคุณค่�ต่อประช�ชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุนต่างๆ ภายในของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลท้ัง
  ในด้�นคุณภ�พ คว�มปลอดภัย ต้นทุน เพ่ือก�รส่งมอบคุณค่�ต่อประช�ชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.4

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ก�รเตรียมก�รเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบท่ีอ�จเกิดต่อประสิทธิผลขององค์ก�รโดย
  • การจัดการความเส่ียง
  • การติดตามควบคุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนโดยใช้ตัวช้ีวัดและข้อมูลท้ังใน
เชิงป้องกันและเชิงรุก

• การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือการสร้าง
  มูลค่�เพ่ิม ตอบสนองยุทธศ�สตร์และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และส่ิงแวดล้อม 

คะแนนหัวข้อ 6.2

คะแนนหัวข้อ 6.3

คะแนนหัวข้อ 6.4
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ภาคผนวก 2 ลักษณะสำ คัญขององค์การ

ลักษณะสำ คัญขององค์การ
        ลักษณะสำ�คัญขององค์ก�ร คือ ภ�พรวมของส่วนร�ชก�ร ส่ิงสำ�คัญท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีก�รดำ�เนินง�น และคว�มท้�ท�ยสำ�คัญ
ที่ส่วนร�ชก�รเผชิญอยู่ สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�รที่ต้องก�รตอบสนองก�รบริห�รจัดก�รเพื่อนำ�ไปสู่ก�รเป็นระบบ
ร�ชก�ร 4.0 ควรพิจ�รณ�ในร�ยละเอียด ดังนี้

1. ลักษณะองค์การ: คุณลักษณะสำ คัญของส่วนราชการคืออะไร?

 ให้อธิบ�ยถึงสภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นของส่วนร�ชก�รและคว�มสัมพันธ์ท่ีสำ�คัญกับคว�มสำ�เร็จในก�รตอบสนอง
ยุทธศ�สตร์ประเทศ และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน มุ่งเน้นผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนร�ชก�รอ่ืน และประช�ชน
โดยรวม

ให้ส่วนราชการตอบคำ ถามต่อไปนี้

(1) พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมาย  
 -พันธกิจหรือหน้�ท่ีหลักต�มกฎหม�ยของส่วนร�ชก�รคืออะไรบ้�ง? 
 -คว�มสำ�คัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้�ที่ต่อคว�มสำ�เร็จของส่วนร�ชก�รและก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของประเทศคืออะไร?
 -กลไกท่ีส่วนร�ชก�รใช้ในก�รส่งมอบผลผลิตและบริก�รต�มพันธกิจคืออะไร?

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 -เป้�ประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่�นิยม ของส่วนร�ชก�รท่ีได้ประก�ศไว้คืออะไร? 
 -สมรรถนะหลักของส่วนร�ชก�รคืออะไร และมีคว�มเก่ียวข้องอย่�งไรกับพันธกิจของส่วนร�ชก�ร? คว�มสำ�คัญของ
สมรรถนะหลักของส่วนร�ชก�รท่ีมีต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม ส�ธ�รณสุข และส่ิงแวดล้อมของประเทศคืออะไร ท้ังท�งตรง
และท�งอ้อม

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 -ลักษณะโดยรวมของบุคล�กรในส่วนร�ชก�รเป็นอย่�งไร? 
 -มีก�รจำ�แนกบุคล�กรหรือพนักง�นออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้�ง? 
 -อะไรคือข้อกำ�หนดพ้ืนฐ�นด้�นก�รศึกษ�สำ�หรับกลุ่มบุคล�กรและพนักง�นประเภทต่�งๆ? 
 -องค์ประกอบสำ�คัญท่ีทำ�ให้บุคล�กรเหล่�น้ีมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนร�ชก�รคืออะไร? 
 -ในก�รทำ�ง�นจำ�เป็นต้องมีข้อกำ�หนดด้�นสุขภ�พ คว�มปลอดภัยและคว�มเส่ียงภัยของส่วนร�ชก�ร อะไรบ้�ง?
 -ประเด็นก�รเปลี่ยนแปลงด้�นบุคล�กรที่สำ�คัญคืออะไร? พื้นฐ�นของบุคล�กรที่มีผลต่อก�รว�งแผนก�รพัฒน�และ
ก�รสร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รเป็นองค์ก�รสมรรถนะสูงมีอะไรบ้�ง 

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
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(4) สินทรัพย์ 
 -ส่วนร�ชก�รมีอ�ค�รสถ�นท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ท่ีสำ�คัญอะไรบ้�ง รวมท้ังเทคโนโลยีก�รส่ือส�รและก�รให้บริก�ร?

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 -ส่วนร�ชก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมด้�นกฎหม�ย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีสำ�คัญอะไรบ้�ง? 
 -กฏหม�ยและกฏระเบียบอะไรท่ีมีอยู่และเอ้ือให้ส่วนร�ชก�รทำ�ง�นอย่�งมีคว�มคล่องตัวและตอบสนองก�รเปล่ียนแปลง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

(6) โครงสร้างองค์การ 
 -โครงสร้�งและระบบก�รกำ�กับดูแลของส่วนร�ชก�รมีลักษณะอย่�งไร? 
 -ระบบก�รร�ยง�นระหว่�งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลส่วนร�ชก�ร ผู้บริห�รส่วนร�ชก�ร และส่วนร�ชก�รท่ีกำ�กับมีลักษณะเช่นใด (*)?

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 -ระดับของกลุ่มเป้�หม�ย กลุ่มผู้รับบริก�ร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสำ�คัญของส่วนร�ชก�รมีอะไรบ้�ง (*)? 
 -กลุ่มดังกล่�วมีคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังท่ีสำ�คัญต่อผลผลิต ต่อก�รบริก�รท่ีมีให้ และต่อก�รปฏิบัติก�รของ
ส่วนร�ชก�รอย่�งไร? 
 -คว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของแต่ละกลุ่มมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งไร?

(8) ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน   
 -ส่วนร�ชก�รหรือองค์ก�รท่ีเก่ียวข้องกันในก�รให้บริก�รหรือส่งมอบง�นต่อกัน ท่ีสำ�คัญมีหน่วยง�นใดบ้�ง? และมีบทบ�ท
อย่�งไรในระบบง�นของส่วนร�ชก�ร โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในก�รปฏิบัติต�มภ�ระหน้�ท่ีของ ส่วนร�ชก�ร และก�รยกระดับคว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันของประเทศ? 
 -กลุ่มเหล่�น้ีมีส่วนร่วมอะไรในก�รสร้�งนวัตกรรมให้แก่ส่วนร�ชก�ร (*)? 
 -กลไกท่ีสำ�คัญในก�รส่ือส�ร และข้อกำ�หนดสำ�คัญในก�รปฏิบัติง�นร่วมกันมีอะไรบ้�ง?
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2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด?

 ให้อธิบ�ยถึงสภ�พแวดล้อมด้�นก�รแข่งขัน คว�มท้�ท�ย คว�มได้เปรียบเชิงยุทธศ�สตร์ท่ีสำ�คัญ และระบบก�รปรับปรุง
ผลก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�ร

ให้ส่วนราชการตอบคำ ถามต่อไปนี้

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 -สภ�พแวดล้อมด้�นก�รแข่งขันท้ังภ�ยในและภ�ยนอกประเทศของส่วนร�ชก�รเป็นเช่นใด? ประเด็นก�รแข่งขันคืออะไร  
และผลต่อก�รดำ�เนินก�รของส่วนร�ชก�ร? 

(10) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 -ก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คัญ(ถ้�มี) ซ่ึงมีผลต่อสถ�นะก�รแข่งขันของส่วนร�ชก�ร และของประเทศ รวมถึงก�รเปล่ียนแปลง
ท่ีสร้�งโอก�ส สำ�หรับก�รสร้�งนวัตกรรมและคว�มร่วมมือคืออะไร (*)? 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 -แหล่งข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในภ�รกิจท่ีคล้�ยคลึงกันมีอะไรบ้�ง? 
 -แหล่งข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจ�กหน่วยง�นอื่นๆ ทั้งในส่วนร�ชก�ร นอกส่วนร�ชก�ร และจ�ก
ต่�งประเภทกันมีอะไรบ้�ง? 
 -มีข้อจำ�กัดอะไร (ถ้�มี) ในก�รได้ม�ซ่ึงข้อมูลเหล่�น้ี?

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
 -คว�มท้�ท�ยเชิงยุทธศ�สตร์และคว�มได้เปรียบเชิงยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�รในด้�นพันธกิจ ด้�นก�รปฏิบัติก�ร
ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และด้�นบุคล�กร คืออะไร?

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำ เนินการ 

(13) ระบบการปรับปรุงผลการดำาเนินการ 
 -องค์ประกอบสำ�คัญของระบบก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนินก�ร รวมทั้งกระบวนก�รประเมิน ก�รปรับปรุงโครงก�รและ
กระบวนก�รท่ีสำ�คัญของส่วนร�ชก�รมีอะไรบ้�ง?
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ภาคผนวก 3 คำ นิยามและความหมาย

ความยั่งยืน (Sustainability) 
 คว�มยั่งยืน หม�ยถึง คว�มส�ม�รถของส่วนร�ชก�ร
ในก�รตอบสนองต่อคว�มจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินก�รในปัจจุบัน
และมีคว�มคล่องตัวและก�รจัดก�รเชิงยุทธศ�สตร์ที่ทำ�ให้
ส่วนร�ชก�รมีคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�น และพร้อมต่อ
สภ�พแวดล้อมก�รดำ�เนินง�นในอน�คต ส่วนร�ชก�รจำ�เป็น
ต้องพิจ�รณ�ถึงปัจจัยภ�ยนอกและภ�ยใน ซึ่งอ�จรวมถึงปัจจัย
ระดับประเทศท้ังหมดและปัจจัยท่ีเฉพ�ะเจ�ะจงของส่วนร�ชก�ร 
 ส่วนร�ชก�รส�ม�รถกำ�หนดวิสัยทัศน์และยุทธศ�สตร์
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจและภ�ระหน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร มีก�ร
ถ่�ยทอดก�รปฏิบัติง�นไปสู่ทุกๆ ภ�คส่วน บูรณ�ก�รกับทิศท�ง
ก�รพัฒน� ยุทธศ�สตร์พื้นที่ และยุทธศ�สตร์ของประเทศ
มุ่งประโยชน์สุขประช�ชน และสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ประสิทธิผล หม�ยถึง ระดับคว�มส�ม�รถท่ีกระบวนก�ร
หรือตัวชี้วัดใด ๆ ส�ม�รถตอบสนองเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ ซึ่งก�ร
ประเมินประสิทธิผล ต้องประเมินระดับคว�มส�ม�รถท่ีแนวท�ง
นั้นมีคว�มสอดคล้องไปในแนวท�งเดียวกันกับคว�มต้องก�ร
ของส่วนร�ชก�ร และก�รถ่�ยทอดเพ่ือนำ�แนวท�งไปปฏิบัติ หรือ
ประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้

ข้อมูล (Data)
 ข้อมูล หม�ยถึง ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง ซึ่งรวบรวมม�
จ�กก�รดำ�เนินก�ร หรือสิ่งที่ถือว่�เป็นคว�มจริง

สารสนเทศ (Information)
 ส�รสนเทศ หม�ยถึง คือก�รนำ�ข้อมูลม�ผ่�นระบบ
ก�รประมวลผล คำ�นวณ วิเคร�ะห์และแปลคว�มหม�ยเป็นข้อคว�ม
ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้�นต่�งๆ 

ระบบการทำ งานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ
(Digitalization)
 ระบบก�รทำ�ง�นท่ีปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ หม�ยถึง 
ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลม�เปลี่ยนวิธีก�รและแนวคิดในทำ�ง�น 
ก่อให้เกิดประสิทธิภ�พในระบบง�น ลดต้นทุน สร้�งแนวท�งใหม่
ในก�รปฏิบัติง�น ก่อให้เกิดมูลค่�เพิ่ม และคว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขัน

การมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen centric)
 เป็นแนวคิดในก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐท่ีคำ�นึงถึงประโยชน์
ของประช�ชนเป็นท่ีต้ัง สร้�งก�รบริก�รท่ีมีคุณค่�และเกิดประโยชน์
แก่ประช�ชน โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒน�ขึ้นให้เกิดประโยชน์
ต่อประช�ชนสูงสุด
ข้อมูลสาธารณะ (Public Data)
 ข้อมูลส�ธ�รณะ หม�ยถึง ข้อมูลและส�รสนเทศที่มี
เพ่ือก�รใช้โดยอิสระหรือใช้ซ้ำ�โดยผู้ใดก็ได้ โดยไม่ฝ่�ฝืนกฏหม�ย
ข้อใดข้อหน่ึงไม่ว่�จะเป็นระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศหรือระดับ
น�น�ช�ติ เป็นกลไกพื้นฐ�นของระบบร�ชก�รโปร่งใส เช่น 
ข้อมูลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ ก�รให้บริก�ร จำ�นวนผลผลิต ค่�เฉล่ีย
ของอัตร�เงินเดือน ผลก�รสำ�รวจอัตร�ว่�งง�น เป็นต้น 

การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
(Operational Excellence) 
 ก�รปฏิบัติก�รที ่เป็นเลิศ หม�ยถึง แนวท�งเชิง
ยุทธศ�สตร์ในก�รบริห�รจัดก�รท่ัวท้ังองค์ก�รท่ีมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ
สร้�งขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน และมีผลก�รดำ�เนินก�ร
ที่ดีในทุกเรื่อง ก�รปรับเปลี่ยนดังกล่�วต้องอ�ศัยแนวคิดเชิง
บูรณ�ก�รของระบบง�นท่ีออกแบบโดยคำ�นึงถึงผลลัพธ์สุดท้�ย 
รวมถึงก�รสร้�งวัฒนธรรมให้มีคว�มร่วมมือ ทำ�ง�นอย่�งเปิดเผย 
และตอบสนองอย่�งรวดเร็ว

การเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ
(Public entrepreneurship) 
 ก�รเป็นผู้ประกอบก�รภ�ครัฐ หม�ยถึง แนวคิดก�รทำ�ง�น
ในหน่วยง�นภ�ครัฐที่กำ�ลังเปลี่ยนไป เพื่อให้บุคล�กรในภ�ครัฐ
มีแนวคิดในก�รสร้�งก�รเปลี่ยนแปลง สร้�งแนวท�งใหม่ เพื่อ
คุณค่�แก่ส�ธ�รณะ มีคว�มคล่องตัว ตอบสนองฉับไว มีคว�ม
รับผิดชอบ เปรียบเสมือนมีคว�มเป็นเจ้�ของธุรกิจนั่นเอง 
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ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
(Government Innovation Lab : Gov Lab)
 ห้องปฏิบัติก�รนวัตกรรมภ�ครัฐ หม�ยถึง แนวคิด
ในก�รสร้�งนวัตกรรมในรูปแบบของก�รร่วมแก้ไขปัญห�ท่ีมี
คว�มซับซ้อน โดยนำ�กลุ่มต่�งๆ ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ภ�ครัฐ
ประช�ชน เอกชน นักวิช�ก�ร กลุ่ม NGO ม�ร่วมกันอภิปร�ย 
ค้นห� และทดลองต้นแบบ เพ่ือก�รนำ�ไปสู่แนวท�งก�รแก้ปัญห�
ที่ดีกว่� 

การบริการที่ออกแบบได้ (Customized service) 
 ก�รบริก�รที่ออกแบบได้ หม�ยถึง คว�มคล่องตัวของ
ก�รให้บริก�รที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองผู้รับบริก�ร
ที่มีคว�มต้องก�รแตกต่�ง

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cybersecurity)
  คว�มมั่นคงปลอดภัยท�งไซเบอร์ หม�ยถึง ระบบ
คว�มมั่นคงและก�รป้องกันภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และ IT 
จ�กก�รจ�รกรรมหรือคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รโจมตีท�ง
ไซเบอร์ท้ังในระบบ ฮ�ร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล และก�รหยุดชะงัก
ของก�รให้บริก�ร

เชาว์ปัญญาลื่นไหล (Fluid intelligence) 
 เช�ว์ปัญญ�ลื่นไหล หม�ยถึง คว�มส�ม�รถในก�ร
แก้ปัญห�ในรูปแบบใหม่ คิดแก้ไขโจทย์ซับซ้อน มีเหตุผล มองเห็น
รูปแบบของก�รเกิด และคว�มสัมพันธ์ของเหตุก�รณ์ต่�งๆ ซึ่ง
เป็นทักษะท่ีจำ�เป็นสำ�หรับศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงต้องทำ�ง�นกับข้อมูล
จำ�นวนม�ก หล�กหล�ย และปรับเปลี่ยนอย่�งรวดเร็ว

ภาครัฐหรือระบบราชการ
จะต้องทำ งานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก
(Better Governance, 
Happier Citizens)
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