เครืองมือในการยกระด ับหน่วยงานภาคร ัฐ
สูร่ ะบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

โดย
รศ. ร ัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
ว ันที 18 ธ ันวาคม พ.ศ. 2560

1

ี
ห ัวข้อชแจง
แนวคิด PMQA 4.0
ประเด็นการประเมิน
การประเมินรายหมวด

2

3

ระบบราชการ 4.0
ื
ภาคร ัฐทีเปิ ดกว้างและเชอมโยงก
ัน
-

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

ระบบราชการ 4.0

ภาคร ัฐทียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
-

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

ภาคร ัฐทีมีขด
ี สมรรถนะสูงและท ันสม ัย
-

Digitalization
Innovation
Workforce capability
Problem solving
Agility

ปัจจ ัยความสําเร็จ 3 ประการ:
ั
Collaboration - การสานพล ังระหว่างภาคร ัฐและภาคอืน ๆ ในสงคม
Innovation - การสร้างนว ัตกรรม
่ วามเป็นดิจท
Digitalization - การปร ับเข้าสูค
ิ ัล

4

คุณล ักษณะสําค ัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0

1. ทํางานอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส เอือให้
บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้

6. ทํางานอย่างเตรียมการไว้ลว
่ งหน้า
ตอบสนองต่อสถานการณ์ท ันเวลา
ี
มีการวิเคราะห์ความเสยงท
งในระด
ั
ับ
องค์การและในระด ับปฏิบ ัติการ

2. ทํางานเชงิ รุก แก้ไขปัญหา ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และ
สร้างคุณค่า

่ นอืนเข้ามา
7. เปิ ดกว้างให้ภาคสว
่ นร่วม ถ่ายโอนภารกิจไป
มีสว
ดําเนินการแทนได้

3. แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ื
ึ ันอย่างเป็น
เชอมโยงการทํ
างานซงก
เอกภาพเบ็ ดเสร็ จในจุดเดียว

่ เสริมให้เกิดนว ัตกรรม ความคิดริเริม
8. สง
้ งค์ความรูใ้ นการ
และการประยุกต์ใชอ
ทํางานทีท ันต่อการเปลียนแปลง

4. ใชเ้ ทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัลในการบริหาร
จ ัดการ มีฐานข้อมูลทีท ันสม ัยเพือ
สน ับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์และ
ิ ใจในการทํางาน
การต ัดสน

9. บุคลากรทุกระด ับพร้อมปร ับเปลียน
่ งค์การทีมีความท ันสม ัยและ
ต ัวเองสูอ
มุง
่ เน้นผลงานทีดี

5. ปร ับรูปแบบการทํางานให้คล่องต ัว
รองร ับการประสานงานแนวระนาบและ
ในล ักษณะเครือข่าย

10. ให้ความสําค ัญก ับบุคลากร ดึงดูด
ั
บุคลากรทีมีศกยภาพสู
ง พ ัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที สร้างความ
ผูกพ ัน สร้างแรงจูงใจ มีแผนเชงิ รุก
รองร ับการเปลียนแปลงด้านบุคลากร
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การข ับเคลือนสูร่ ะบบราชการ 4.0 โดยใช ้ PMQA 4.0

Big Data
Technology

Digital
Security
Technology

Cloud
Computing
Platforms

Open Data
Technology

Internet of
Things

Data Sharing
Technologies

Thailand 4.0

เครืองมื4.0
อ
PMQA

ระบบราชการ 4.0
Result ตามยุทธศาสตร์ชาติ /
แผนสภาพ ัฒน์ ฉบ ับ 12

- การเข้าถึงบริการภาคร ัฐ

- อ ัตราการขยายต ัวทางเศรษฐกิจ

ิ
ิ ธิภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ - คุณภาพด้านสงแวดล้
อม
- ประสท
ั
- ชุมชนเข้มแข็งมีศกยภาพ

- การพ ัฒนาเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล

- รายได้เฉลียต่อห ัว

- การพ ัฒนาระบบโลจิสติกส ์

6

PMQA model

7

คุณล ักษณะของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
(PMQA)
่ วามเป็ นเลิศ
1) เป็ นเกณฑ์บรู ณาการการบริหารจัดการไปสูค
ิ ธิผล
2) เน ้นการบริหารจัดการทีดําเนินการอย่างเป็ นระบบมีประสท
3) มุง่ เน ้นผลลัพธ์ขององค์การ
4) ขับเคลือนให ้เกิดการพัฒนาจากการปรับปรุง และเกิดผลลัพธ์ทดี
ี ตอ
่ เนือง
5) ระดับพัฒนาการทีถูกประเมินเป็ นระดับคะแนน (คะแนน 0 - 1000)

ระด◌ั
บพ◌ั
ฒนาการของส◌่
วนราชการ
Organizational Effort

World Leader
901 -1000

Industry Leader
681 - 790
Early Result
271 - 360

Good Performance
461 - 570

Early Development
0 - 270

Benchmark Leader
791 - 900

Emerging Industry Leader
571 - 680

Early Improvement
361 - 460
PM Q A Score
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การใชเ้ กณฑ์ PMQA โดย กพร.
1

มติ ครม. ว ันที 28 มิ.ย. 48

มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือวันที 28
มิถน
ุ ายน 2548 เห็นชอบให ้นํ าการพัฒนาคุณภาพ
้ นเครืองมือ
การบริหารจัดการภาครัฐมาใชเป็
ิ ธิภาพ
ผลักดันให ้การพัฒนาระบบราชการมีประสท

2

Certified FL/รางว ัล PMQA
• พ.ศ. 2554 เริมตรวจ Certified FL
• พ.ศ. 2555 เริมรับสมัครรางวัล
PMQA

3

เกณฑ์
PMQA 2558

มติ อ.ก.พ.ร. PMQA
วันที 20 ตุลาคม 2557
เห็นชอบเกณฑ์
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558

9

จากพืนฐาน (FL) สูร่ างว ัล PMQA

650
400
300
275
คะแนน

250
Certified FL
Version 1.0

Certified FL
Version 2.0

รางวัล PMQA
รายหมวด

รางวัล PMQA
ระดับดีเด่น

รางวัล PMQA
ระดับดีเลิศ

A D L I/R

ADR
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจ ัดการภาคร ัฐ
ระด ับพืนฐาน ฉบ ับที 2

เกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจ ัดการภาคร ัฐ
พ.ศ. 2558
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ั
ข้อสงเกตจากการใช
เ้ กณฑ์ PMQA
่ นราชการต้องตีความให้เหมาะสมก ับ
• เกณฑ์ PMQA มีเนือหาข้อกําหนดกว้าง ๆ ทีสว
การดําเนินการ
• ข้อจําก ัดของ PMQA เป็นเกณฑ์การประเมินทีครอบลงไปย ังหน่วยงานแบบ Stand
alone โดยยึดบริบทของหน่วยงานเป็นต ัวตงต้
ั นในการประเมิน
• หากหน่วยงานไม่สามารถอธิบายความท้าทายขององค์กรและตงเป
ั ้ ายุทธศาสตร์ท ี
เหมาะสมได้ ก็จะไม่สามารถประเมินระด ับพ ัฒนาการได้
• มิตท
ิ งสามด้
ั
านของ Gov 4.0 เป็นเหมือนเป้าหมายทีใชใ้ นการปฏิรป
ู ระบบราชการ
หรือน ัยหนึงคือยุทธศาสตร์การปฏิรป
ู ราชการ โดยมีการเปลียนแปลงทีเกิดจาก
แนวคิดของ Collaboration, Innovation และ Digitalization
่ นราชการมีความคุน
• สว
้ เคยก ับ PMQA 7 หมวดและเนือหาของ PMQA มาพอสมควร
โดยใชเ้ ป็นระบบ Certify (250 – 275 คะแนน) และใชเ้ พือพ ัฒนารายหมวดตาม
แนวทางรางว ัล (300 คะแนน) แต่ย ังไม่มห
ี น่วยงานใดไปถึงระด ับพ ัฒนาการเกิน
ื
่ วามเป็นเลิศ
400 เนืองจากขาดการเชอมโยงและบู
รณาการสูค
• ควรเริมต้นวิเคราะห์จากเป้าหมายสุดท้ายมาสูเ่ กณฑ์ PMQA เพือสร้างเกณฑ์การ
้ อ
ประเมินทีใชข
้ กําหนดของ PMQA โดยระด ับพ ัฒนาการเริมที 300
11

ื
ความเชอมโยง
PMQA ก ับระบบราชการ 4.0
หมวด 1

หมวด 2

- Leadership role model
- Public Accountability
- Integrity &Transparency
- Strategic Thinking & objectives
- Strategic Alignment
- Collaboration network
- Strategic Line of Sight

- Demand Driven
หมวด 3 - Personalized service
- Innovative service (Gov. Lab)
- Proactive to customer needs
- Problem-solver to improve
หมวด 5 service quality
- Public Entrepreneurship
- Happy worker & Happy citizen
- Citizen centric designed concept
หมวด 6 - Digitalized service process
- Integrated service
- Horizontal approach
- Results-oriented
หมวด 7 - Creating value
- Doing more & better with less
- Better Business

- Data Sharing
หมวด 4 - Public data Accessibility
- Information Disclosure
- Proactive & customized
หมวด 6

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

หมวด 1 - Aligning & Empower
หมวด 2 - Strategic Collaboration
- Actionable policy solution
- Digitalization & Administration
หมวด 4 - Digital technology application
- Big data analysis
- Organization Learning
- Knowledge Worker
หมวด 5 - Educability & Ethic ability
- Trans disciplinary
หมวด 6 - Operational Excellence
- Virtualization & shared service
- Efficiency & effectiveness
หมวด 7 - Strategic achievement
12
- Outcome Impact(Economic,
social, health, environment)

เทียบเคียง PMQA ก ับ PMQA 4.0
เกณฑ์ PMQA 2558

PMQA 4.0

• ยึดบริบทของหน่วยงานเป็นต ัว
ตงต้
ั นในการประเมิน

• ยึดเป้าหมายการพ ัฒนาไปสู่
ราชการ 4.0

• อธิบายความท้าทายของ
องค์การและตงเป
ั ้ ายุทธศาสตร์

่ น
• เข้าใจความท้าทายทงของส
ั
ว
ราชการ และการพ ัฒนาประเทศ
เพือตงเป
ั ้ ายุทธศาสตร์ทท้
ี าทาย

• ยึดค่านิยมของเกณฑ์และของ
องค์การในการปร ับปรุง

• ยึดปัจจ ัยความสําเร็จ 3 ประการ
ของ Gov 4.0 เป็นต ัวข ับเคลือน

• ประเมินเพือตอบสนองผลล ัพธ์
ขององค์การ

• ประเมินเพือตอบสนองพ ันธกิจ
่ นราชการ และการ
ตามหน้าทีสว
ื
่ ท
เชอมโยงสู
ย
ุ ธศาสตร์และ
ผลล ัพธ์ดา้ นการพ ัฒนาของ
ประเทศ
13

นิยาม PMQA 4.0

PMQA 4.0
“เครืองมือการประเมินระบบการบริหารของสว่ นราชการ
ื
่ นราชการก ับ
ในเชงิ บูรณาการ เพือเชอมโยงยุ
ทธศาสตร์ของสว
เป้าหมายและทิศทางการพ ัฒนาของประเทศ โดยมีว ัตถุประสงค์
เพือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาคร ัฐ
พ ัฒนาไปสูร่ ะบบราชการ 4.0 ”

14

Objectives
• ระบบการประเมินการพัฒนาและยกระดับระบบราชการไทย 4.0
ั ฤทธิต่อภารกิจของรัฐ
เพือให ้เกิดประโยชน์สข
ุ แก่ประชาชน เกิดผลสม
• สอดคล ้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
• สง่ ผลกระทบทีผลักดันการพัฒนาในด ้านเศรษฐกิจ สงั คม
ิ
สาธารณสุขและสงแวดล
้อม

15

แนวคิด
้
้
• การใชกรอบแนวคิ
ดเชงิ บูรณาการของ PMQA มาใชในการประเมิ
น
• การเปลียนแปลงจาก Gov 3.0 ไปสู่ Gov 4.0
• คุณลักษณะขององค์กรทีประสพความสําเร็จในศตวรรษที 21
• การปรับเปลียนทีเกิดจาก Digitalized government และกลไกอืน ๆ

16

หน่วยงานทีควรใช ้ PMQA 4.0
่ นราชการทีมีการวางแผนยุทธศาสตร์
- สว
ื
และมีการกําหนดต ัวว ัดทีเชอมโยงก
ับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
่ นราชการทีผ่านการร ับรองในระด ับ
- สว
certified FL ver.1

่ นราชการทีมีการปร ับองค์การเข้าสู่
- สว
digitalization
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ื
ความเชอมโยงระหว่
าง PMQA และ PMQA 4.0

PMQA
(เริมตรวจปี พ.ศ.
2555 - ปัจจุบ ัน)

650
คะแนน

PMQA 4.0
รางว ัล PMQA
ระด ับดีเลิศ

(เริมตรวจปี พ.ศ.
2561 เป็นต้นไป)

ระด ับ

Significance

400
คะแนน

300

รางว ัล PMQA
ระด ับดีเด่น

คะแนน

รางว ัล PMQA
รายหมวด

275

Certified FL
Version 2.0

คะแนน

250
คะแนน

ระด ับ
Advance
ระด ับ Basic

500
คะแนน

400
คะแนน

300
คะแนน

(ตรวจปี 59-61)

Certified FL
Version 1.0
(ตรวจปี 55-58)

18

ระด ับการพ ัฒนา 3 ระด ับ
1. ระด ับพืนฐาน 300 คะแนน (Basic)
2. ระด ับก้าวหน้า 400 คะแนน (Advance)
3. ระด ับพ ัฒนาจนเกิดผล 500 คะแนน (Significance)

Significance
Advance
Basic
พืนฐาน

ก้าวหน้า

เกิดผล

Goal : ระบบราชการ 4.0

19

มิต ิ
(Overall Concept)

Basic
(Reactive)

Advance
(Proactive)

Significance
(Effective & innovative)

Collaboration

Cooperation

Integration

Collective Solution

Innovation

Internal Process

Service/Output

Policy/outcome

Digitalization

Usage/ data base
Collection of data
& communication

Citizen experience
End to end process

Integrated and
connectedness

Customer

Service quality
and customer
satisfaction

Proactive services
CRM

Personalized services
Government lab

Process

Standardization

Data-driven
improvement

Integrated process
improvement
Operational excellence

People

Rule-base
Responsive
Top-down

Integrity
Professional
Tran-disciplinary

Problem solvers
Initiative
Entrepreneurship

Leadership

Effective
leadership

Actively engaged
Pay attention to
details

21st century leadership

Results

Organization

Sector/Area

National/Impact

หมวด 1 การนําองค์การ
Basic
(A&D)
1.1 ระบบการนําองค์การ
ทีสร้างความยงยื
ั น

1.2 ป้องก ันทุจริตและ
สร้างความโปร่งใส

ั
1.3 การมุง
่ เน้นผลสมฤทธิ
่ น
ผ่านการสร้างการมีสว
ร่วมจากเครือข่ายทงั
ภายในและภายนอก

1.4 คํานึงถึงผลกระทบ
ั
ต่อสงคมและการ
มุง
่ เน้นให้เกิดผลล ัพธ์

ั ทัศน์/ยุทธศาสตร์
วิสย
ตอบสนองพันธกิจ

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ั ทัศน์/ยุทธศาสตร์สอด
วิสย
รับกับยุทธศาสตร์ประเทศ

สร ้างนวัตกรรม/วัฒนธรรมที
มุง่ ประโยชน์สข
ุ ประชาชน

นโยบายการป้ องกันทุจริต
และระบบกํากับดูแลทีมี
ิ ธิภาพ
ประสท

การติดตาม ปรับปรุง และ
รายงานผลต่อสาธารณะและ
หน่วยงานบังคับบัญชา

ผลการประเมินในระดับดีโดย
หน่วยงานภายนอก เป็ น
แบบอย่างทีดีและการสร ้าง
ต ้นแบบด ้านความโปร่งใส

สร ้างสภาพแวดล ้อมทีมุง่ เน ้น
ั ฤทธิผ่านการมีสว่ นร่วม
ผลสม
ของบุคลากรภายในและการ
สร ้างเครือข่ายภายนอก

การตังเป้ าหมายท ้าทาย และ
การสง่ เสริมให ้เกิดนวัตกรรม
ของกระบวนการและการ
บริการ

สร ้างนวัตกรรมเชงิ นโยบาย
ทีมีผลกระทบสูงทีสามารถ
ั ซอน
้
แก ้ปั ญหาทีซบ

ติดตามตัวชวัี ดและผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนือง

้
ื
การใชกลไกการส
อสาร
และเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล
่ ารแก ้ไข
เพือนํ าไปสูก
ปั ญหาอย่างทันกาล

ติดตามผลดําเนินการและ
ั
ผลกระทบระยะสนและระยะ
ยาวทีมีตอ
่ เศรษฐกิจ สงั คม
ิ
สาธารณสุข และสงแวดล
้อม

หมวด 2 การวางแผนเชงิ ยุทธศาสตร์

2.1 แผนยุทธศาสตร์ท ี
ตอบสนองความท้าทาย
และสร้างนว ัตกรรมเพือ
การเปลียนแปลง

2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์
ั
ทงระยะส
ั
นและระยะยาว
สอดคล้องพ ันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ชาติ

2.3 แผนงานข ับเคลือน
่ น
ลงไปทุกภาคสว

2.4 การติดตามผล
การแก้ไขปัญหา
และการรายงานผล

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

กระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์ทเป็
ี นระบบ
ตอบสนองความต ้อง การ
ของประชาชนและบรรลุ
พันธกิจสว่ นราชการ

แผนยุทธศาสตร์ตอบสนอง
ความท ้าทายของสว่ น
ราชการ มีการคาดการณ์การ
เปลียนแปลงทีกําลังจะเกิด
ในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์เพิม
ขีดความสามาถในการแข่งขัน
สร ้างโอกาส และสง่ เสริมการ
พัฒนาประเทศ

กําหนดเป้ าประสงค์และ
ตัวชวัี ดทีตอบสนองพันธกิจ
ั ระยะยาวและ
ในระยะสน
สร ้างการเปลียนแปลง

วิเคราะห์ผลกระทบของ
เป้ าประสงค์และตัวชวัี ด
ั
ทังระยะสนและระยะยาวต่
อ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม
ิ
สาธารณสุข สงแวดล
้อม
ทังทางตรงและทางอ ้อม

แผนครอบคลุมทุกสว่ น
ั เจน มีการสอสารสู
ื
่ าร
ชด
ก
ปฏิบต
ั ิ

ิ ธิภาพ
แผนเน ้นประสท
ทําน ้อยได ้มาก และสร ้าง
คุณค่าแก่ประชาชน

บูรณาการกับแผนงานด ้าน
้ พยากร
บุคลากร การใชทรั
การใชข้ ้อมูลร่วมกัน

การติดตามรายงานผลและ
การบรรลุเป้ าหมายเชงิ
ยุทธศาสตร์

การคาดการณ์ การ
แก ้ปั ญหา และการปรับแผน
ให ้ทันต่อการเปลียนแปลง

Significance
(Integration)

ปรับแผนตอบสนองได ้
ทันเวลา เชงิ รุก
ิ ธิผล
มีประสท

่ นเสย
ี
หมวด 3 การให้ความสําค ัญก ับผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว

3.1 ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทีท ันสม ัยเพือ
การบริการและการเข้าถึง

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

ใชข้ ้อมูลเพือตอบสนอง
ความต ้องการทีแตกต่าง

วิเคราะห์เพือค ้นหาความ
ต ้องการ และความคาดหวัง
ใหม่

ใชข้ ้อมูลทังภายในและ
ภายนอกเพือวางนโยบาย
เชงิ รุกทังปั จจุบน
ั และอนาคต

3.2 การประเมินความ
พึงพอใจและความผูกพ ัน

การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน ของกลุม
่
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้
ี หลัก
สว่ นเสย

วิเคราะห์ผลเพือตอบสนอง
ความต ้องการ และแก ้ปั ญหา
เชงิ รุก

บูรณาการกับฐานข ้อมูล
แหล่งอืนเพือการวางแผน
และการสร ้างนวัตกรรมใน
การให ้บริการ

3.3 การสร้างนว ัตกรรม
การบริการและตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุม
่

การปรับปรุงบริการที
ตอบสนองความต ้องการ
และความคาดหวังของกลุม
่
ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้
ี หลัก
สว่ นเสย

ปรับปรุงกระบวนการและ
สร ้างนวัตกรรมทีตอบสนอง
ความต ้องการในภาพรวม
และเฉพาะกลุม
่

สร ้างนวัตกรรมทีสามารถ
ออกแบบการให ้บริการ
เฉพาะบุคคล

กระบวนการรับข ้อ
ร ้องเรียนอย่างเป็ นระบบ
และมีมาตรฐาน

กระบวนการจัดการ
ข ้อร ้องเรียนเป็ นระบบ
ตอบสนองรวดเร็ว ทันการณ์

้
ใชเทคโนโลยี
เพือตอบสนอง
และสร ้างความพึงพอใจ

3.4 กระบวนการ
แก้ไขข้อร้องเรียนที
รวดเร็วและสร้างสรรค์

หมวด 4 การว ัด วิเคราะห์ และการจ ัดการความรู ้
Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

4.1 การกําหนด
ต ัวว ัดเพือการติดตาม
ิ ธิผล
งานอย่างมีประสท

การวางแผนและรวบรวม
ข ้อมูลและตัววัดทุกระดับโดย
้
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระบบจัดการข ้อมูล
ิ ธิภาพ ปลอดภัย
มีประสท
ื อ พร ้อมใช ้ เข ้าถึงง่าย
น่าเชอถื

การจัดให ้มีข ้อมูลและ
สารสนเทศทีมีประโยชน์
ต่อประชาชน
โดยไม่ต ้องร ้องขอ

4.2 การวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลและต ัวว ัดในทุก
ระด ับ เพือการแก้ปญ
ั หา

การวิเคราะห์ผลจากข ้อมูล
และตัววัดเพือแก ้ปั ญหา
ในกระบวนการทีสําคัญ

เพือค ้นหาสาเหตุของปั ญหา
และแก ้ไขในเชงิ นโยบาย
และการปรับยุทธศาสตร์

ื
เชอมโยงผลในทุ
กระดับ
เพือคาดการณ์ผลลัพธ์ทเกิ
ี ด

้ วามรูแ
4.3 การใชค
้ ละ
ปัญญาในการแก้ปญ
ั หา
เรียนรูแ
้ ละมีเหตุผล

การรวบรวมองค์ความรู ้อย่าง
้
เป็ นระบบเพือใชในการ
เรียนรู ้ พัฒนา และต่อยอด

ื
วิเคราะห์เชอมโยงกั
บข ้อมูล
และองค์ความรู ้จาก
ภายนอกเพือแก ้ปั ญหาและ
สร ้างนวัตกรรม

้ บปรุง
นํ าองค์ความรู ้ไปใชปรั
จนเกิดกระบวนการทีเป็ นเลิศ
บรรลุยท
ุ ธศาสตร์และการ
่ ระชาชน
สร ้างมูลค่าเพิมสูป

4.4 การบริหารจ ัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ และ
การปร ับระบบการทํางาน
เป็นดิจท
ิ ัลเต็มรูปแบบ

วางแผนปรับรูปแบบการ
ทํางานและการรวบรวม
ข ้อมูลเป็ นระบบดิจท
ิ ัลอย่าง
ิ ธิภาพ
มีประสท

มีระบบความมันคงทางไซ
เบอร์ และการเตรียมพร ้อม
ในภาวะฉุกเฉิน

ใชดิ้ จท
ิ ัลเพือเพิม
ิ ธิภาพกระบวนการ
ประสท
ลดต ้นทุน และรวบรวมข ้อมูล
ิ ธิผล
ได ้อย่างมีประสท

หมวด 5 การมุง
่ เน้นบุคลากร
Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

Significance
(Integration)

5.1 ระบบการจ ัดการ
บุคลากรตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และสร้าง
แรงจูงใจ

การวางแผนกําลังคนตรง
กับความต ้องการและเพือ
ประโยชน์สงู สุดของ
ระบบงานของราชการ

ระบบการประเมินผลงาน
และความก ้าวหน ้า สร ้าง
แรงจูงใจแก่บค
ุ ลากร และ
บรรลุยท
ุ ธศาสตร์

นโยบายการจัดการ
บุคลากรสนั บสนุนการ
ทํางานให ้มีคล่องตัว
รองรับการเปลียนแปลง

5.2 ระบบการทํางานที
ิ ธิภาพ
มีประสท
คล่องต ัว และมุง
่ เน้น
ั
ผลสมฤทธิ

สภาพแวดล ้อมการทํางาน
ปลอดภัย คล่องตัว
สนั บสนุนการทํางาน สร ้าง
ความร่วมมือ

สภาพแวดล ้อมทีสร ้าง
แรงจูงใจให ้บุคลากรมีความ
ิ ใจ
รับผิดชอบ กล ้าตัดสน
้ างาน
เข ้าถึงข ้อมูลเพือใชทํ

เป็ นทีม มีสมรรถนะสูง
คล่องตัว ทํางานร่วมกับ
เครือข่ายภายนอก
ั ซอน
้
แก ้ปั ญหาทีซบ

ี
สร ้างวัฒนธรรมทีเป็ นมืออาชพ
เปิ ดโอกาสให ้คิดริเริม และ
่ ารสร ้างนวัตกรรม
สร ้างสรรสูก

ค ้นหาปั จจัยทีสร ้าง
ความผูกพัน ทุม
่ เท
มีผลการดําเนินงานทีดี

ิ ธิภาพสูง สร ้างความ
มีประสท
ภูมใิ จ และความเป็ นเจ ้าของ
ให ้แก่บค
ุ ลากร

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะ ความรู ้ ในการ
ทํางานและด ้านดิจท
ิ ัล

ั
เพิมพูน สงสมทั
กษะ ความรู ้
ี
ความเชยวชาญ ทีสําคัญต่อ
ในสมรรถนะหลักองค์การ

พัฒนาบุคลากรและผู ้นํ าให ้มี
ิ ใจ
ความรอบรู ้ สามารถตัดสน
ั ซอน
้
พร ้อมรับปั ญหาทีซบ

5.3 การสร้าง
ว ัฒนธรรมการทํางาน
ทีดี และความร่วมมือ

5.4 ระบบการพ ัฒนา
บุคลากร

หมวด 6 การมุง
่ เน้นระบบปฏิบ ัติการ

6.1 กระบวนการทํางาน
ื
เชอมโยงต
งแต่
ั
ตน
้ จนจบ
่ ลล ัพธ์ทต
นําสูผ
ี อ
้ งการ

6.2 การสร้างนว ัตกรรมใน
การปร ับปรุงผลผลิต
กระบวนการ การบริการ

6.3 การลดต้นทุน
้ ร ัพยากรเพือ
การใชท
ิ ธิภาพและ
เพิมประสท
ความสามารถในการ
แข่งข ัน
ิ ธิผล
6.4 การมุง
่ เน้นประสท
ทงองค์
ั
กร และผลกระทบ
ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

Basic
(A&D)

Advance
(Alignment)

ออกแบบกระบวนการที
ื
เชอมโยงตั
งแต่ต ้นจนจบทัง
ภายในและงานทีข ้ามสว่ น
ราชการเพือให ้เกิด
ิ ธิผลสูงสุด
ประสท

ติดตามควบคุมกระบวนการ
โดยใชตั้ ววัดและ
เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัล

บริหารจัดการและปรับปรุง
อย่างเป็ นระบบ ทัง
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนั บสนุน

สร ้างนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการหลัก สนั บสนุน
ื
การบริการ และการสอสาร

Significance
(Integration)
้
การใชเทคโนโลยี
ดจิ ท
ิ ัลใน
การจัดการกระบวนการและ
่ วาม
การบูรณาการทีมุง่ สูค
เป็ นเลิศ

นวัตกรรมของกระบวนการ
ระดับองค์การจนเกิดความ
เป็ นเลิศ เพือประโยชน์แก่
ประชาชนและภาคธุรกิจ

วิเคราะห์ต ้นทุน และลงทุนใน
้
ทรัพยากรทีใชในกระบวนการ
หลักและสนับสนุน

กําหนดนโยบายการลด
้
ต ้นทุน ใชเทคโนโลยี
้ พยากรร่วมกัน
และใชทรั

ใชข้ ้อมูลเทียบเคียง
เพือสร ้างนวัตกรรม ลดต ้นทุน
เพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ติดตามควบคุม
ิ ธิผลกระบวนการหลัก
ประสท
และตัววัดเชงิ ยุทธศาสตร์

การเตรียมการเชงิ รุกเพือลด
ี
ผลกระทบจากความเสยง
การเตรียมพร ้อมเพือรับมือ
กับเหตุการณ์

บูรณาการกระบวนการต่าง ๆ
ทังภายในและภายนอก เพือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์และ
สง่ ผลต่อเศรษฐกิจ สงั คม
ิ
สาธารณสุข และสงแวดล
้อม
26

หมวด 7 ผลล ัพธ์การดําเนินการ
การบรรลุผลตามต ัวชวี ัด

7.1 ด้านพ ันธกิจ

Basic
(Level &Early trend)

Advance
(Focus Improvement)

ตังเป้ าหมายทีท ้าทายและวิเคราะห์
ั พันธ์เชงิ เหตุผลกับ
ความสม
กระบวนการ

มีตัววัดบางสว่ นทีมี
แนวโน ้มการปรับปรุงดีขน
ึ

Significance
(Integration)
ปรับปรุงจนเกิด
ผลลัพธ์ทดี
ี
ในตัววัดย่อยหลายตัว

- ตัววัดตามภารกิจหลัก
- นโยบายและแผนรัฐบาล
- ตัววัดตามแผนยุทธศาสตร์

7.2 ด้านผูร้ ับบริการและ
ประชาชน

- ความพึงพอใจ
- ความร่วมมือ
- ประชารัฐ

7.3 ด้านการพ ัฒนาบุคลากร

- จํานวนนวัตกรรม
- การเรียนรู ้
- ความก ้าวหน ้า
- ความผูกพัน

7.4 ด้านการเป็นต้นแบบ

- จํานวนรางวัลทีได ้รับจากภายนอก
- การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
- จํานวน Best practice

7.5 ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ั
ิ
สงคม
สาธารณสุข สงแวดล้
อม
7.6 ด้านการลดต้นทุน สร้าง
นว ัตกรรม และการจ ัดการ
กระบวนการ

- ตัววัดร่วม
- ตัววัดด ้านเศรษฐกิจ สงั คม
ิ
สาธารณสุข และสงแวดล
้อม
- นวัตกรรมการปรับปรุง
- กระบวนการทีได ้รับรางวัล
- การลดต ้นทุน
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Core values ของ PMQA 4.0

สานพล ังทุกสว่ น
-

-

ปร ับความคิดจากการให้
่ ารทํางาน
ความร่วมมือไปสูก
ร่วมก ัน ระดมความคิดและนํา
ทร ัพยากรทุกชนิดมาแบ่งปัน
้ ระโยชน์รว่ มก ัน
และใชป
ความร่วมมืออย่างเต็มทีใน
การแก้ไขปัญหาทีมีความ
ั อ
้ นมากขึน
สล ับซบซ
(coordination,
cooperation,
collaborate, leading to
solution for complex
problem)

สร้างนว ัตกรรม
- คิดค้นวิธก
ี าร/รูปแบบใหม่ ๆ
ในการทํางาน/ให้บริการ
ประชาชน และนําเสนอ
นโยบายสาธารณะทีสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
่ new solution, big
- เชน
impact, government lab,
design thinking,
empathize, ideas and
prototype

่ วามเป็นดิจท
ปร ับเข้าสูค
ิ ัล
- นําเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัลมาสร้าง
ิ ธิภาพและแก้ปญ
ประสท
ั หา
เพือเพิมขีดความสามารถใน
การแข่งข ันของประเทศ
- เริมตงแต่
ั
การรวบรวม จ ัดเก็บ
ประมวลผล การเข้าถึง
ื
การบริการ การสอสาร
และ
่ cloud,
การลดต้นทุน เชน
smart phone, realtime,
big data, 24 hr. service
and efficiency
- สร้างนว ัตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ัล
28

การนํา PMQA 4.0ไปใช ้
โปรแกรม
PMQA 4.0

Self Assess
(Data collection)

Measure results
and impacts

Identify Gaps

Improvement
Tools

Implement
solutions and
close Gaps

Set priorities for
Improvement
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่ เสริมการพ ัฒนาหน่วยงานภาคร ัฐสูร่ ะบบราชการ 4.0
การสง

ม.ค.

มี.ค.

ได้คะแนน
≥ 350 คะแนน

self assessment

หน่วยงานภาคร ัฐยืนคําขอ
ตรวจร ับรองในพืนที

ได้คะแนน
< 350 คะแนน

ไม่ผา
่ น

เม.ย.

พ.ค.
ตรวจร ับรองในพืนที
พ.ค.

ผ่าน
≥ 400 คะแนน

ผ่าน
300-399 คะแนน

่ เสริมความรู ้
กิจกรรมสง
“เทคนิคการพ ัฒนาองค์การ
สูร่ ะบบราชการ 4.0”

ก.ย.
- รางว ัล PMQA ระด ับดีเด่น
- ประกาศเกียรติคณ
ุ ร ับรองสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0
ระด ับ Advance/Significance

ม.ค.

- Certified FL V.2
- ประกาศเกียรติคณ
ุ ร ับรองสถานะ
การเป็นระบบราชการ 4.0
ระด ับ Basic

self assessment
รอบปี ถ ัดไป
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การใชโ้ ปรแกรมการประเมินตนเอง

ต ัวอย่างโปรแกรมหมวด 2
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ขนตอน
ั
1. อ่านเนือหาในแต่ละหมวดให ้เข ้าใจ รวบรวมข ้อมูล และเนือหาทีเกียวข ้อง
2. ประเมินตนเองเรียงลําดับ จาก พืนฐาน -> ก ้าวหน ้า -> พัฒนาจนเกิดผล
ิ ดําเนินการอย่างสน
ั ๆ แสดงให ้เห็นความเป็ นระบบ และแนวทางที
3. อธิบายสงที
ั เจน มีการปฏิบัตท
ชด
ิ เกิ
ี ดขึนจนได ้ผล
็ ในชอ
่ ง”ผ่าน” โปรแกรมจะ
4. หากข ้อใดมีการดําเนินการได ้อย่างเป็ นระบบ ให ้เชค
เปลียนเป็ นสเี ขียวโดยอัตโนมัต ิ
็ ในชอ
่ ง”ไม่ผา่ น” โปรแกรมจะเปลียนเป็ น
5. หากไม่มก
ี ารดําเนินการในข ้อใด ให ้เชค
ี ดงโดยอัตโนมัต ิ
สแ
6. เมือดําเนินการครบทุกข ้อ โปรแกรมจะคํานวณคะแนนให ้เองโดยอัตโนมัต ิ
7. เมือดําเนินการครบทุกหมวด โปรแกรมจะคํานวณคะแนนรวมทังหมด และ
้
นําเสนอในรูปแบบกราฟแท่งและผังเสนใย

32

ต ัวอย่างโปรแกรมหมวด 2
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้ ใย
ต ัวอย่างผลการประเมินทงั 7 หมวด ในรูปแบบกราฟแท่งและผ ังเสน

34

35

