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 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนา 
กรอบแนวทางการน�าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทาง
หลักเพื่อพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส�าหรับส่วนราชการไทย
อย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผนวกแนวทาง 
การพัฒนาต่อเนื่องแนวคิดของเกณฑ์รางวัลแบบเดิมกับระบบราชการ ๔.๐  
(เกณฑ์ PMQA ๔.๐) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นความท้าทายที่ทุกส่วนราชการ 
ต้องเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบการด�าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคระบบราชการ ๔.๐ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้มิติการท�างานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน 
(Open & Connected Government) มีการท�างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance Government) โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลักพร้อมส�าหรับการดูแลและให้บริการประชาชนในยุค ๔.๐

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น�าเกณฑ์ดังกล่าว 
มาขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการด�าเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงป ี
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ เป็นการพัฒนาระบบการด�าเนินงานตามเกณฑ์พ้ืนฐาน  

(Fundamental Level) จนผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
(Certified FL) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน ฉบับที่ ๒ (Certified FL Version ๒) กอปรกับยุคการบริหาร 
ระบบราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ “ไทยแลนด์ ๔.๐” คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ก�าหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดท�าตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพ 
ในการด�าเนินงาน (Potential Base) ตามแนวทางเครื่องมือประเมินสถานะ 
ของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 

คำ�นำ�



 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พัฒนาจัดท�าคู่มือประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ระดับส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาขึ้น เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางประกอบการด�าเนินการ โดยคู่มือได้กล่าวถึงท่ีมา 
ของระบบราชการ ๔.๐ แนวทางการขับเคล่ือนในการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐  
เกณฑ์ในการประเมินสถานะพร้อมด้วยแนวทางและตัวอย่างการด�าเนินงานที่ส�าคัญ  
ซึ่งจะช่วยให้ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแนวทางในการประเมินสถานะของตนเองได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด เปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ช่วย 
ในการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาโดยเป็นการประเมินระบบบริหารในเชิง
บูรณาการ มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์การกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนา
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินสถานะของการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ ได้ด้วยตนเอง และสามารถน�าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ อันจะน�าไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ ต่อไป
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๑.๑ ความเป็นมาของระบบราชการ ๔.๐ 

 ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะใช้โมเดล 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้น 
ระบบราชการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 
๔.๐ โดยภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ 
ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่ 
ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคมดิจิทัลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ในยุคดิจิทัล ความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องมุ่งเน้น 
ความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda-based) และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉม
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Government ๔.๐ หรือ Gov. ๔.๐) อันเป็นฟันเฟือง 
และเสาหลักท่ีส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง 
กับทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึงจะส่งผลให้กลไก
การพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ ๆ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

บทน�า

ส่วนที่๑
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๑.๒ เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐

 จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพ่ือให้รองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนาสู่ระบบราชการ 
๔.๐ จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่ง ที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ของประชาชน โดยได้
ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้
  

ภาพที่ ๑ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)

 ๑. ระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) ต้อง
มีความเปิดเผย โปร่งใสในการท�างานโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ
หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท�างานได้ ตลอดจนเปิดกว้าง
ให ้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได ้เข ้ามามีส ่วนร ่วม และ 
โอนถ่ายภารกิจภาครัฐที่ไม่ควรด�าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู ้รับผิดชอบ 
ด�าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท�างาน 
ในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน 
ก็ยังต้องเชื่อมโยงการท�างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่า 
จะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

 ๒. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)  
ต้องท�างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค�าถามกับตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร  
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชน
เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม ่

ระบบราชการ
ตองเปนที่พึ่ง
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไววางใจได

เปดกวาง
และ

เชื่อมโยงกัน

มีขีด
สมรรถนะสูง
และทันสมัย

ยึดประชาชน
เปน

ศูนยกลาง ปรับสูความเปน
ดิจิทัล

สราง
นวัตกรรม

สานพลัง
ทุกภาคสวน
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ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored  
Services) พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการ
ต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลา 
ตามความต้องการ และสามารถติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันทั้งการติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อ
ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ

 ๓. หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) ต้องท�างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรม
หรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส�านักงานสมัยใหม่ รวมท้ังท�าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ
  ๑) ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการท�างานของรัฐบาล จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เชิงลึกและสามารถน�าไปปฏิบัติให้บังเกิดได้จริง และ
เกิดความคุ้มค่า
  ๒) ในฐานะเป็นผู้ก�ากับดูแล จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมท้ังวางกฎ
ระเบียบให้เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระหรืออุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ
  ๓) ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท�างานร่วม
มือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการท�างานตามห่วงโซ่
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกัน

 ฉะนั้น ความส�าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ๆ 
อย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่
 ๑. การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ  ในสังคม (Collaboration) 
เป็นการยกระดับการท�างานให้สูงข้ึนไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท�างานด้วยกัน 
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน�าเอาทรัพยากรทุกชนิด 
เข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเส่ียงและรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จท่ีเกิดข้ึน
ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน 
จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด�าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล�าพังอีกต่อไป หรือเป็นการ
บริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”
 ๒. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง 
(Solutions) ใหม่ ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบ 
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การให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation 
Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของประชาชน (Empathize) น�าข้อมูลมา
วิเคราะห์ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างไอเดีย (Ideate) ส�าหรับพัฒนา
ต้นแบบ (Prototype) และท�าการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนน�าไปขยายผลต่อไป หรือเป็นการน�า
เอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้”
 ๓. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภท 
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และการท�างานร่วมกันผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ (Collaboration Tools) 
ท�าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด สามารถวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูง  
และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการให้บริการของทางราชการท่ีจะต้องด�าเนินการได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทาง ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 
 ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ 
ให้มีสมรรถนะที่จ�าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท�าให้สามารถแสดงบทบาท 
ของการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชน
 การท�างานของระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนจากการท�างานรูปแบบเดิมๆ มาสู่ระบบราชการ
รูปแบบใหม่ ดังตารางที่ ๑ เพื่อปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น

ตารางที่ ๑ สรุปการเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการเดิม และระบบราชการใหม่

ระบบราชการเดิม ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ ๔.๐)

การท�างานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  
แม้มีการท�างานประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 
แต่ยังไม่ใช่การบูรณาการอย่างแท้จริง  
(Autonomy, Separation)

การท�างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง 
ในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบาย 
ไปจนถึงการน�าไปปฏิบัติ (Collaboration)

การท�างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการท�างานตาม
สายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง (Fragmentation,  
Hierarchy, Silo, Vertical Approach)

การท�างานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็ม 
รูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยงทุกส่วน
ราชการในการบริการประชาชนและมีการบังคับบัญชา
ในแนวนอน (End-to-end process flow, 
Cross-boundary management, Program/Project 
Management Office, Horizontal approach)
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ระบบราชการเดิม ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ ๔.๐)

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างตายตัว
ตามสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่รัฐก�าหนด 
(Standardization)

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถ
ออกแบบ/เลือกรูปแบบ/วิธีการในการขอรับบริการได้ 
(Customization, Personalization)

ระบบท�างานในแบบอนาล็อก (Analog) ระบบการท�างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
(Digitization) 

การด�าเนินงานเชิงรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
(Passive)

การด�าเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-Active)

ยึดกฎเกณฑ์ และมุ่งเน้นแต่การปฏิบัติงานตาม 
เป้าหมาย (Rule-based, Performance- 
oriented)

สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Innovation, Smart 
regulation, Results-oriented)

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ
เป็นศูนย์กลาง (Government-driven)

ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centric)

ระบบการท�างานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง  
(Red tape, Costly)

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ท�าน้อยได้
มาก (Creating value for the public, Doing more 
and better with less)

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผย
ข้อมูลจ�ากัด (Close system, Upon Request 
only)

เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบ 
ที่สามารถน�าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ  
(Open system, Open access)

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine 
Work)

สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้วิธีการ
ท�างานรูปแบบเดิมและสามารถตอบสนองได้ทันที 
(Non-routine problem solving, Real-time capability)

ต่างหน่วยงานต่างท�างานกันล�าพังโดยไม่มีการ
แบ่งปันทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน  
(Stand-alone)

แบ่งปันทรัพยากรในการท�างานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Shared 
Services)

วางนโยบาย และปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้สึก  
และคาดเดาเอาเอง (Intuition)

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของ
ประชาชน และวางนโยบายที่สามารถน�าไปปฏิบัติ 
ให้เกิดผลได้จริง (Data-driven, Demand-driven, 
Actionable policy solutions)

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ  
(Office-hours only)

บริการประชาชนตลอดเวลา  
(On-demand services)

มีความเชี่ยวชาญ/ช�านาญเฉพาะทาง (Expert/
Specialist)

มีีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า 
(Knowledge worker) มีความสามารถในการเรียนรู้ 
(Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethic ability

ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator) มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ  
(Public Entrepreneurship)
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๑.๓ คุณลักษณะส�าคัญ ๑๐ ประการ ของระบบราชการ ๔.๐

 จากแนวคิดใหม่ดังกล่าว อาจสรุปเป็นคุณลักษณะท่ีส�าคัญของการปฏิบัติงานในระบบ
ราชการ ๔.๐ ดังนี้

ท�างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส  
เอื้อให้บุคคลภายนอกและ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้

ท�างานเชิงรุก แก้ไขปัญหา  
ตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน และสร้างคุณค่า

แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เชื่อมโยงการท�างานซึ่งกันอย่าง
เป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการ มีฐานข้อมูล 

ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน 
การวางแผนยุทธศาสตร์และ 
การตัดสินใจในการท�างาน

ปรับรูปแบบการท�างานให้คล่องตัว
รองรับการประสานงาน

แนวระนาบและในลักษณะ 
เครือข่าย

ท�างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า
ตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ทันเวลามีการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์การ
และในระดับปฏิบัติการ

เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา 
มีส่วนร่วม ถ่ายโอนภารกิจ 

ไปด�าเนินการแทนได้

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม  
ความคิดริเริ่ม และการประยุกต์

ใช้องค์ความรู้ในการท�างาน 
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรทุกระดับพร้อม 
ปรับเปลี่ยนตัวเองสู่องค์การ 

ที่มีความทันสมัยและ 
มุ่งเน้นผลงานที่ดี

๑๐
ความส�าคัญกับบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง พัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ สร้างความผูกพันสร้างแรงจูงใจ มีแผน 
เชิงรุกรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร

๑

๔

๗

๒

๕

๘

๓

๖

๙

21 3
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การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ
สู่ระบบราชการ�๔.๐�

๒.๑  การขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ 
  โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 จากแนวคิดของระบบราชการ ๔.๐ ดังกล่าว ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้น�ามาพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ โดยเช่ือมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ส่งเสริมให ้
ส่วนราชการน�ามาใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงองค์การตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มีข้อก�าหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน�ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง ๓ มิติของระบบราชการ ๔.๐ ได้ดังนี้

ภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ PMQA กับระบบราชการ ๔.๐

 
7 

 

สว่นที ่ 2 
การขับเคลือ่นหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0  

 

2.1  การขับเคลื่อนระบบราชการ  4.0   
       โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น ามาพัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริม
ให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดย
เชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และปรับปรุงองค์การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
มีข้อก าหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน ามา
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ได้ดังนี้ 

ภาพที ่ 2  ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ PMQA กับระบบราชการ  4.0 

ส่วนที่๒
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มิติท่ี ๑ ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connectedness Government)  
มีความสัมพันธ์กับ PMQA ในหมวดที่ส�าคัญ ได้แก่
 l หมวด ๑ การน�าองค์การ ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์  
มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
 l หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการต้องมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Thinking) โดยก�าหนดเป้าประสงค์ท่ีไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วนราชการเท่านั้น
แต่ยังต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการแก้ปัญหาในเชิงรุกท่ีน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 l หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เอื้อให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดย
อยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความต้องการของ
ประชาชน (Proactive and Customize) 
 l หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คือการท�าให้ทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบการท�างานจากต้นน�้าถึงปลายน�้าเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิผล 
รวดเร็ว ลดต้นทุน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการท�างานในรูปแบบเก่า โดยค�านึงถึง
ประสิทธิผลของกระบวนการท�างานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกัน

มิติที่ ๒ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) มีความสัมพันธ์กับ PMQA ในหมวด
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 
 l  หมวด ๓ การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการต้องเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีความ
หลากหลายตามพื้นท่ี ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น การให้บริการบางเรื่องต้องคิด 
ก่อนล่วงหน้า (Proactive) อาจเป็นการคิดร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมการให้บริการ (Service Innovation) โดยใช้รูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครัฐ (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
 l  หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ส่วนราชการจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�างานของ
บุคลากรเป็นเชิงรุกท่ีตอบสนองความต้องการและเข้าใจความคาดหวังของประชาชน (Proactive to 
Customer Needs) เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้
อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเกิดประสิทธิผล ด้วยจิตส�านึกที่มีในการปรับปรุง ใส่ใจคุณภาพและการให้
บริการในแง่มุมของการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship) ท�างานร่วมกับ
ประชาชนเพื่อน�าสู่สัมฤทธิผลของความยั่งยืนและความสุขทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน (Happy 
Worker and Happy Citizen) 
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 l  หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส่วนราชการต้องออกแบบระบบการให้บริการที่
ท�าให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก (Citizen-centric Design Concept) กระบวนการท�างานต้อง
ค�านึงถึงการให้บริการที่บูรณาการและมีความเชื่อมโยงกันของหลายๆ หน่วยงาน (Integrated  
Service, Horizontal Approach) หรือมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง การน�าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Digitalized Service Process) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิด
แก่ประชาชนและภาคสังคม ด้วยต้นทุนที่ลดลงและคุ้มค่า

มิติที่ ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance) เกี่ยวข้องกับ PMQA 
ในหมวดที่ส�าคัญ ได้แก่ 
 l  หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องมีมุมมองในการปรับรูปแบบ 
การท�างาน และการน�าเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงให้เกิดนวัตกรรมโดยเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการก�าหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic Collaboration)  
และการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 
(Actionable Policy Solution)
 l  หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ต้องมีความเหมาะสม ทันสมัยใช้งานได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & Administration) 
ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพื่อน�าไปสู่
การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล (Organizational Learning) 
 l  หมวด ๕ การมุ ่งเน้นบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องสอดรับกับทิศทาง 
การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย
สาขาเข้ามาร่วมท�างานเพื่อแก้ปัญหาและโจทย์ท่ีมีความซับซ้อนร่วมกัน (Trans-disciplinary) มีแผน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ ใช้ข้อมูลเป็น เปิดสู่การเรียนรู้ (Knowledge worker) ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐาน
ของความพร้อมเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนาไปควบคู่กัน (Educability & Ethic Ability)
 l  หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ กระบวนการท�างานต้องค�านึงถึงการแบ่งปันทรัพยากร 
เพื่อให้ลดต้นทุนลง ขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยให้ทุกกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and Shared service)  
มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนงานเพื่อให้องค์การมุ่งสู่ระบบการท�างานที่มีขีดสมรรถนะสูง
และมีความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติงาน (Operational Excellence) 
 การที่จะท�าให้การท�างานบรรลุผลดังกล่าวต้องอาศัยหมวด ๑ การน�าองค์การ คือ ผู้น�า 
ต้องเช่ือมโยงและสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อให้เกิดนวัตกรรม การปรับปรุง (Align and Empower)  
และบูรณาการไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การในทุกด้านในหมวด ๗ และเกิดผลกระทบที่น�าไปสู่การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
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๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐

 ถึงแม้ว่าส่วนราชการจะมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ทั้ง ๗ หมวด รวมถึงข้อก�าหนดของเกณฑ์ PMQA โดยใช้เป็นระบบการรับรองในระดับการพัฒนาที่ 
๒๕๐ - ๒๗๕ คะแนน และใช้เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศรายหมวดตามแนวทางการขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
(ระดับ ๓๐๐ คะแนน) แต่ทั้งสองแนวทางยังมีแนวคิดในเชิงตั้งรับ (Reactive) คือ เป็นการด�าเนินการ
แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือพัฒนาปรับปรุงโดยยึดบริบทของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิด 
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเช่ือมโยงแนวคิดการพัฒนาองค์การไปสู่การบูรณาการกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร ์
ของประเทศ รวมท้ังการเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การและ
การปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล
 กล่าวคือ ใช้กลไกของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับการด�าเนินการจาก
แนวคิดแบบตั้งรับไปสู่การท�างานเชิงรุก (Proactive) และการสร้างนวัตกรรมสู่ประสิทธิผลและ 
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ (Effective & Innovative) โดยแนวคิดการพัฒนามี ๓ ระดับ สามารถ
อธิบายเชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ของระบบราชการ ๔.๐ 
 เป็นการด�าเนินงานในเชิงตั้งรับ คือ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และระเบียบปฏิบัติ ระดับก้าวหน้า 
(Advance) เป็นการด�าเนินงานในเชิงรุก คือ คิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน และมีการคาดเดา
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) เป็นการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงและบูรณาการจนเกิดประสิทธิผลและมีนวัตกรรม (Effective & Innovative) 
โดยมีค�าอธิบายมิติย่อย ดังต่อไปนี้
 ๑) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) มีการพัฒนาจากพื้นฐานการท�างานในเชิงให้ความ
ร่วมมือ (Cooperation) ไปสู่การบูรณาการวางแผนการท�างานร่วมกัน (Integration) และต่อยอดไปสู่
การท�างานในเชิงร่วมกันคิด ร่วมกันท�างานให้ได้ค�าตอบที่ดี (Collective Solution)
 ๒) นวัตกรรม (Innovation) จากนวัตกรรมของกระบวนการภายในหน่วยงาน (Internal 
Process Innovation) คือการลดขั้นตอนการบริการให้รวดเร็วยิ่งข้ึน ไปสู่นวัตกรรมของผลผลิตและ
การบริการ (Service Innovation) คือนวัตกรรมที่น�ามาใช้พัฒนา และสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ 
การปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ไปสู่
นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy/Outcome) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ 
ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
 ๓) ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลและ
สามารถสื่อสารได้ฉับไว รวดเร็วขึ้น (Usage/data base Collection of Data & Communication) 
ไปสู่ระบบดิจิทัลที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือ ประชาชน เกิดประสบการณ์ของผู้รับบริการ
ท่ีเหนือความคาดหมาย ท�าให้ประชาชนประทับใจ หรือสามารถติดตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย
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ได้รวดเร็ว (Citizen Experience, End to End Process) เช่น ระบบเตือนไปยังผู้รับบริการล่วงหน้า
โดยไม่ต้องใช้ระบบบัตรคิวหรือการน่ังรอไปสู่ระบบดิจิทัลที่บูรณาการทุกภาคส่วนและสามารถแบ่งปัน
ข้อมูลกันได้ (Integrated and Connectedness) เช่น การมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันและสามารถดูได้
ทุกที่ ทุกเวลา มีความสะดวก ประชาชนและผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องร้องขอ
 ๔) ผู้รับบริการ (Customer) ระดับต้ังรับ คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ (Service Quality and Customer Satisfaction) ไปสู่การให้บริการในเชิงรุก 
และการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Proactive Services, Compliant Resolution  
Management (CRM)) คือ มีการวางแผนรองรับการบริการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง มองเห็นปัญหา 
และมีกระบวนการในการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก และพัฒนาไปสู่ 
การให้บริการที่สามารถออกแบบตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized Services)  
หรือคิดร่วมกันเพื่อสร้างกลไกขึ้นมาใหม่ (Government Innovation Lab)
 ๕) กระบวนการ (Process) ระดับตั้งรับในการจัดการกระบวนการ คือ การท�างานอย่างเป็น
ระบบได้มาตรฐาน มีการจัดท�าคู่มือมาตรฐานในการท�างาน และการบริการ (Standardization)  
มีการปรับปรุงงานตามวงจร P-D-C-A ไปสู่เชิงรุกในการปรับปรุงกระบวนการโดยวิเคราะห์จากข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอก (Data-driven Improvement) เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุท่ีแท้จริงว่าปัญหาอยู่
ตรงไหนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ การกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม จนสามารถเทียบเคียง 
(Benchmark) กับกระบวนการท�างานขององค์การอื่น เพื่อใช้ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้เป็นเลิศ 
(Integrated Process Improvement Operational Excellence)
 ๖) บุคลากร (People) ระดับตั้งรับ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติตามระเบียบ ตอบสนองและท�างาน
ตามการสั่งการที่มาจากระดับบนสู่ระดับล่าง (Rule-base, Responsive, Top-down) การพัฒนาไปสู่
เชิงรุก คือ เป็นบุคลากรที่มีจิตส�านึก มีความเชี่ยวชาญ มีความคล่องตัว มีความสามารถหลากหลาย 
(Integrity, Professional, Tran-disciplinary) และเมื่อพัฒนาไปสู่ระดับเกิดผลคือเป็นบุคลากรท่ี 
แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่ม และมีความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship)
 ๗) ผู ้น�า (Leadership) ระดับตั้งรับหรือพื้นฐานเป็นผู ้น�าที่มีวิสัยทัศน์ น�าเป็น คิดเป็น  
(Effective Leadership) พัฒนาก้าวหน้าเป็นผู้น�าที่ท�างานแข็งขัน จริงจัง ใส่ใจในรายละเอียด  
(Actively Engaged, Pay Attention to Details) และพัฒนาไปสู่ผู้น�าส�าหรับศตวรรษท่ี ๒๑  
(๒๑st Century Leadership)
 ๘) ผลลัพธ์ (Results) จากการบรรลุผลตามยุทธศาสตร์องค์การ (Organization) ไปสู ่
การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์พื้นท่ี (Sector) จนไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy)



12
คู่มือ PMQA 4.0
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
12 
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สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

ระบบราชการ
ตองเปนที่พึ่ง
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไววางใจได

เปดกวาง
และ

เชื่อมโยงกัน

มีขีด
สมรรถนะสูง
และทันสมัย

ยึดประชาชน
เปน

ศูนยกลาง ปรับสูความเปน
ดิจิทัล

สราง
นวัตกรรม

สานพลัง
ทุกภาคสวน
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Things

Open Data
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-� การเข้าถึงบริการภาครัฐ� -� อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

-� ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ� -� คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

-� ชุมชนเข้มแข็งมีศักยภาพ� -� การพัฒนาเศรษฐกิจดิทิทัล

-� รายได้เฉลี่ยต่อหัว� -� การพัฒนาระบบโลจิสติกส์�

ระบบราชการ�๔.๐
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แนวคิดระบบราชการ ๔.๐

แนวคิดการพัฒนาเครื่องมือ PMQA ๔.๐

ระบบราชการ
ตองเปนที่พึ่ง
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไววางใจได

เปดกวาง
และ

เชื่อมโยงกัน

มีขีด
สมรรถนะสูง
และทันสมัย

ยึดประชาชน
เปน

ศูนยกลาง ปรับสูความเปน
ดิจิทัล

สราง
นวัตกรรม

สานพลัง
ทุกภาคสวน

ระบบราชการ�๔.๐
ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
- Strategic thinking
- Public data accessibility
- Public shared service
- Cost competitiveness
- End to end process driven
- Public accountability & transparency

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

ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
- Digitalization
- Innovation
- Worldforce capability
- Problem solving
- Agility

ปัจจัยความส�าเร็จ ๓ ประการ 

Collaboration
การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอื่นๆ

Digitalization
การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล

Innovation
การสร้างนวัตกรรม

การปฏิรูประบบราชการตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาตรา ๒๕๘ (ข)

ต้องการเครื่องมือท่ีจะมาช่วยขับเคลื่อนส่วนราชการต่างๆ ไปสู่ระบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และน่าไว้วางใจได้

เกณฑ์ PMQA ได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือกระตุ้นให้ส่วนราชการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลาหลายปี

เกณฑ์ PMQA มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

๑

๒

๓

๔



14
คู่มือ PMQA 4.0
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทียบเคียงเกณฑ์ PMQA กับเครื่องมือ PMQA ๔.๐

เกณฑ์�PMQA�๒๕๕๘ PMQA�๔.๐

PMQA�๔.๐

l ประเมินโดยยึดบริบทขององค์การ
 เป็นตัวตั้งต้น

l เข้าใจความท้าทายขององค์การ
 เพื่อตั้งเป้ายุทธศาสตร์ที่ท้าทาย

l ยึดค่านิยม ๑๑ ประการของเกณฑ์
 และขององค์การในการขับเคลื่อน

l ประเมินเพื่อตอบสนองผลลัพธ์ตาม
 พันธกิจขององค์การ

l ประเมินโดยยึดเป้าหมายของระบบ
 ราชการ ๔.๐ เป็นตัวตั้งต้น

l เข้าใจความท้าทายทั้งขององค์การ
 และของประเทศ เพื่อตั้งเป้ายุทธศาสตร์
 ที่ท้าทายและเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
 ประเทศ

l ยึดปัจจัยความส�าเร็จ ๓ ประการ ของ
 ระบบราชการ ๔.๐ ในการขับเคลื่อน

l ประเมินเพื่อตอบสนอง
 - ผลลัพธ์ตามพันธกิจขององค์การ
 - การเชื่อมโยงผลลัพธ์ขององค์การสู่
  การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและส่งเสริม
  การพัฒนาประเทศ

“เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ
เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทาง

การพัฒนาของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐”
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กรอบการประเมินสถานะ
การเป็นระบบราชการ�๔.๐

๓.๑ ระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐

 เครื่องมือการประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ หรือ PMQA ๔.๐  
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินเพื่อตอบสนองพันธกิจตามหน้าที่ส่วนราชการ และการเช่ือมโยงสู่ยุทธศาสตร์
และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาของประเทศ โดยเข้าใจความท้าทายทั้งของส่วนราชการ และทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ เพื่อตั้งเป้ายุทธศาสตร์ที่ท้าทาย โดยมีระดับการพัฒนา ๓ ระดับ คือ 

 (๑) ระดับพ้ืนฐาน (Basic) มีผลประเมินเทียบเท่า ๓๐๐ คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ ๓๐๐ คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด�าเนินการในเรื่องส�าคัญ 
ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล 
ตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐

 (๒) ระดับก้าวหน้า (Advance) มีผลประเมินเทียบเท่า ๔๐๐ คะแนน ส่วนราชการท่ีมี
คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ ๔๐๐ คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด�าเนินการในเรื่องส�าคัญ
ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล 
ตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมาย
ของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ ๔.๐

 (๓) ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) มีผลประเมินเทียบเท่า ๕๐๐ คะแนน  
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ ๕๐๐ คะแนน หมายถึงมีแนวทางและการด�าเนินการ
ในเรื่องส�าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ จนเกิด
ประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและ 
การบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทาง 
การเป็นระบบราชการ ๔.๐ จนเกิดผล

ส่วนที่๓
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4รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

มีผลประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน สว่นราชการทีมี่คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน
ระดบัพฒันาจนเกดิผล (Significamce)

 

มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน สว่นราชการทีมี่คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน
ระดบัพืน้ฐาน (Basic)

 

มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน สว่นราชการทีม่คีะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน
ระดบักา้วหน้า (Advance)

 

 

ระดบัในการประเมนิสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0

 ในการประเมินโดยใช้เกณฑ์ PMQA ๔.๐ มีแนวทางในการประเมินหมวดกระบวนการ 
(หมวด ๑ – ๖) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด ๗) ตามแนวทางของส�านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

หมวด ๑ - ๖ มีการด�าเนินการใน ๓ ระดับ คือ

ระดับ ระดับพื้นฐาน 
(Basic)

ระดับก้าวหน้า 
(Advance)

ระดับพัฒนาจนเกิดผล
(Significance)

คะแนน ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐

ค�าอธิบาย มีแนวทางของการด�าเนินการที่
เป็นระบบและถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิผล (Approach and 
Deployment หรือ A&D)

แนวทางในการด�าเนินการมี
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ขององค์การและของระดับ
ประเทศ (Alignment)

แนวทางการด�าเนินการ 
มีการบูรณาการกับส่วนงาน
ภายในและสนับสนุนการเกิด
ผลสู่ประชาชนและ 
ภาคส่วนต่าง ๆ (Integration)

หมวด ๗ มีการด�าเนินการใน ๓ ระดับ คือ

ระดับ ระดับพื้นฐาน 
(Basic)

ระดับก้าวหน้า 
(Advance)

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance)

คะแนน ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐

ค�าอธิบาย มีการระบุตัววัดที่ส�าคัญ และ 
มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล 
กับกระบวนการ มีการตั้ง 
เป้าหมายที่มีความท้าทายโดยมี
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(Level and Early Trend)

ตัววัดได้รับการปรับปรุงและ 
มีผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑ – ๕ (Focus  
Improvement)

ตัววัดได้รับการปรับปรุงและ 
มีผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมายเกิน
ร้อยละ ๕ อันเป็นผลมาจาก
ความพยายามในการปรับปรุง
ทุกส่วนงาน (Integration)

4รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

มีผลประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน สว่นราชการทีมี่คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน
ระดบัพฒันาจนเกดิผล (Significamce)

 

มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน สว่นราชการทีมี่คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน
ระดบัพืน้ฐาน (Basic)

 

มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน สว่นราชการทีม่คีะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน
ระดบักา้วหน้า (Advance)

 

 

ระดบัในการประเมนิสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0
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๓.๒ เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐

 PMQA ๔.๐ คือ เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ
เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ ๔.๐
 กรอบการประเมิน PMQA ๔.๐ มีทั้งหมด ๗ หมวด (อิงตามเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
โดยหมวด ๑ – ๖ ซ่ึงเป็นหมวดกระบวนการจะมีประเด็นในการพิจารณาหมวดละ ๔ ประเด็น  
ส่วนหมวด ๗ ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์การด�าเนินการจะมีประเด็นในการพิจารณา ๖ ประเด็น รวมทั้งหมด 
๓๐ ประเด็นในการประเมิน แต่ละประเด็นจะมีระดับการประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่ พื้นฐาน ก้าวหน้า 
และพัฒนาจนเกิดผล

หมวด ๑ การน�าองค์การ

เป้าหมาย : เพื่อให้ระบบการน�าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืน 
ให้กับองค์การ โดยส่วนราชการก�าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น�าไปสู่การบรรลุพันธกิจและ
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริต
และการสร้างความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิของส่วนราชการ 
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด�าเนินการ 
ของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดข้ึน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์  
(ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ท่ีน�าไปสู่
การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์

๑.๑ ระบบการน�าองค์การ 
ที่สร้างความยั่งยืน

Basic Advance Significance

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ตอบสนองพันธกิจ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
สอดรับกับยุทธศาสตร์

ประเทศ

สร้างนวัตกรรม/
วัฒนธรรมที่มุ่งประโยชน์

สุขประชาชน

๑.๒ ป้องกันทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใส

นโยบายการป้องกัน
ทุจริตและระบบ

ก�ากับดูแล 
ที่มีประสิทธิภาพ

การติดตาม ปรับปรุง 
และรายงานผลต่อ

สาธารณะและหน่วยงาน
บังคับบัญชา

ผลการประเมินในระดับดี
โดยหน่วยงานภายนอก
เป็นแบบอย่างที่ดีและ 

การสร้างต้นแบบ 
ด้านความโปร่งใส
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๑.๓ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วม
จากเครือข่ายทั้งภายในและ

ภายนอก

Basic Advance Significance

สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ผ่านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในและ 
การสร้างเครือข่าย

ภายนอก

การตั้งเป้าหมายท้าทาย 
และการส่งเสริมให้เกิด 

นวัตกรรมของ
กระบวนการ และ

การบริการ

สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย ที่มีผลกระทบ
สูงที่สามารถแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อน

๑.๔ ค�านึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมและการมุ่งเน้นให้เกิด 

ผลลัพธ์

ติดตามตัวชี้วัดและ 
ผลการด�าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่อง

การใช้กลไกการสื่อสาร
และ เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างทันกาล

ติดตามผลด�าเนินการ
และ ผลกระทบระยะสั้น
และ ระยะยาวที่มีต่อ

เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข  

และสิ่งแวดล้อม

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l ผู ้บริหารของส ่วนราชการ 

ได้สร้างความยั่งยืนโดยการ
ก� า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น ์ แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจ และภาระหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ (Mission based)

l  มีการถ ่ายทอดผ ่านระบบ
การน�าองค์การเพื่อให้เกิดการ
ด�าเนินการทั่วทั้งส่วนราชการ

l  บริ ห า ร ก� า ห นด วิ สั ย ทั ศ น  ์
ยุทธศาสตร์ เป ้าหมายและ 
ตัวช้ีวัด ชัดเจน ตอบสนองต่อ
พันธกิจและภาระหน้าที่ของ
ส่วนราชการ

l  ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดวิสัย
ทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดไปสู่ทุกระดับของ
องค์การอย่างทั่วถึง 

l  ส ่ วนร าชการมี ร ะบบการ
สื่อสารภายในองค์การทั่วถึง 
รวดเร็ว ทันการณ์

น�าเสนอระบบการน�าท่ีเข้มแข็งขององค์กร 
มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และสร้างการมีส ่วนร ่วมในการก�าหนด 
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความยั่งยืน

ตัวอย่าง
สพฐ. ก�าหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรมุ่ง 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู ่สังคมอนาคต 
ที่ยั่งยืน” และก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญ ๖ ด้าน 
เพื่อขับเคล่ือนภารกิจตามพันธกิจ นโยบาย
แต่ละด้านระบุตัวชี้วัดความส�าเร็จ (ตาม
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.) รวมทั้ง การก�าหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ท้าทายและ 
ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ ในระดับกรม (สพฐ.) ถ่ายทอด
สู่การตั้งเป้าหมายต่าง ๆ ในระดับส�านัก 
ส่วนกลาง และระดับ สพท. สู่หน่วยปฏิบัติ 
คือ โรงเรียน ซึ่งผลจากการด�าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองท�าให้ระบบการศึกษาไทย ได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพ 

๑.๑  ระบบการน�าองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน และ
การบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและความสามารถในการแข่งขัน
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Advance
l  ผู้บริหารของส่วนราชการได้

สร้างความย่ังยืนโดยการก�าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ท่ี
ตอบสนองต ่อพันธกิจและ
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ
และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(Alignment with National 
Strategies)

l การก� าหนดวิสั ยทัศน ์ และ 
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

l สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร ์
และสร ้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ

l พิจารณาและค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ส่วนราชการมีการรวบรวมและใช้ข้อมูล 
ที่ส�าคัญอย่างรอบด้าน ท้ังปัจจัยภายนอก 
(External Factor) และปัจจัยภายใน  
(Internal Factor) ในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย 
กระทรวงฯ เพื่อสร้างแผนงาน และโครงการ
ที่สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวงและระดับประเทศ

ตัวอย่าง
เช่น คณะผู้บริหาร สป.มท. ระบุเป้าหมาย
จาก ๓ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) เป้าหมายของ
รัฐบาล (๒) ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน และ (๓) เป้าหมายขององค์การ
ด ้ านการบริหารจัดการและข ้อจ� ากัด 
ของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ฯ 
พร้อมกับศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เ ป ้ า หมายของ รั ฐบ าล  เ พ่ื อก� าหนด
ยุทธศาสตร์ ๑๐ ปีของ มท. แผนยุทธศาสตร์ 
๔ ปี แผนปฏิบัติราชการประจ�าป ีของ 
สป.มท./มท. น�าไปสู่การก�าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ก�าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน มุ่งผลสัมฤทธิ์

Significance
l  ผู้บริหารของส่วนราชการได้

สร้างความย่ังยืนโดยการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจและ ภาระหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ สอดรับกับทิศทาง
การพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์พื้นท่ีสร ้าง
นวัตกรรมและวัฒนธรรมใน
การมุ ่งประโยชน์สุขประชาชน 
(Innovation, Citizen-centric)

l การก� าหนดวิสั ยทัศน ์ และ 
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

l บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ/
ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี) 

l สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด 
วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นประชาชน 
เช่น มีนโยบายการสร้างนวัตกรรม 
การให้บริการเพ่ืออ�านวยความ
สะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

เช่น สป.สธ. มีการรวบรวมการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยี และ ระบบสาธารณสุข
ของประเทศ รวมทั้งแนวโน้มของตัวชี้วัด
ส�าคัญต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการและ
ความคาดหวังของภาคประชาชนที่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความต้องการคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ  
แนวโน้มการเกิดอุบัติภัย การเกิดตลาดใหม่
ของอีคอมเมอร์ส น�ามาสร้างจุดเน้นของ
แผนงานและโครงการที่ลงไปถึงภาคธุรกิจ 
การบริการ และประชาชน ตลอดจนสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้แอปพลิเคชั่น
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก 
เป็นต้น
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  นโยบายและระบบการก�ากับ

ดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใส
และการป้องกันทุจริต รวมทั้ง
ร ะบบกา รต ร ว จสอบที่ มี
ประสิทธิภาพ 

l  แนวทางและระบบการตรวจ
สอบก�ากับดูแลที่ เสริมสร้าง
ความโปร่งใส และป้องกันทุจริต 
มาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
และติดตามรายงานผลอย่าง
ชัดเจน การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

มีการด�าเนินการด้านการตรวจสอบและ
ก�ากับดูแลตามเครื่องมือ มาตรฐานที่มีอยู่ 
และมีตัววัดในการติดตามการด�าเนินงาน 

ตัวอย่าง
เช ่น การจัดท�าแผนป้องกันปราบปราม
ทุจริตของส่วนราชการ การจัดท�าระบบ
ควบคุมภายใน มีหน่วยราชการ ใสสะอาด 
มุ ่งเน้นความโปร่งใส มีระบบการจัดการ  
ข้อร้องเรียน การวางระบบตามแนวทาง ITA 
เป็นต้น

Advance
l  การประเมินประสิทธิผล และ 

ตัววัดการป้องกันทุจริต และ 
การสร้างความโปร่งใส ภายใน
ส ่ วนราชการ  และ มีการ
ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ

l  การรายงานผลการด�าเนินการ
ของส่วนราชการต่อสาธารณะ 
และหน่วยงานบังคับบัญชา

l มีตัววัดในการตรวจติดตาม 
ป้องกันการทุจริต และมีการ
ปรับปรุงสม�่าเสมอ

l  มีมาตรการป้องกันการทุจริต
ในเชิงรุก (Pro-active) เช่น 
พัฒนา กระบวนการท�างานให้
โปร่งใส 

l  มีระบบร้องเรียน/ร ้องทุกข ์ 
สร ้ างกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ การทุจริต และการ
ปกป้องผู้ร้องเรียนเปิดเผยผล
การด�าเนินงานสู่สาธารณะ

ส ่วนราชการมีระบบควบคุมและสร ้าง
มาตรการการป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน
ที่ชัดเจน จะมีการติดตามประเมินประสิทธิผล
ของมาตรการอย่างสม�่าเสมอ น�ามาใช้ 
ในการปรับปรุงเชิงรุก มีการรายงานผล 
การด�าเนินการต่อสาธารณะและหน่วยงาน
บังคับบัญชาในมิติท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชน 
เช่น การจัดท�ารายงานด้านการต่อต้านทุจริต 
เป็นต้น

Significance
l  ผลการประเมินความโปร่งใส

ในระดับองค์การ โดยองค์การ
อิสระระดับชาติ หรือนานาชาติ

l  เ ป ็ น แ บ บ อ ย ่ า ง ที่ ดี แ ล ะ 
การสร้างต้นแบบด้านความ 
โปร่งใส

l  มีดัชนีความโปร่งใสจากการ
ประเมินโดยองค์การอิสระและ
มีผลลัพธ์ที่ดี 

l  มีการส่งเสริมการเป็นองค์การ
ด้านความโปร่งใส เช่น มีการ
ค้นหาความเป็นเลิศ (Best 
Practice : BP) ด้านความโปร่งใส 

l  มีการสร ้างต ้นแบบ (Role 
Model) ด้านความโปร่งใส  
ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใส
จากองค์การภายนอก

ส่วนราชการมีตัววัดที่ เกี่ยวข ้องกับการ
ประเมินความโปร่งใสในระดับประเทศ และ
นานาชาติมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก มีการด�าเนินโครงการใสสะอาด 
ต่อต้านการทุจริต และผลการด�าเนินการ 
จนเป็นต้นแบบ ด้านความโปร่งใสและ 
การป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ 
เช่น ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ในระดับที่ดี เป็นต้น

๑.๒ การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การสื่ อสารและการสร ้ าง

สภาพแวดล้อมภายในเพื่อให้
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

l  การสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้ประชาชน
และเครือข่ายภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม ในการท�างาน

l  ส่วนราชการมีแนวทางส่ือสาร
และสร ้ า งสภาพแวดล ้อม
ภายในองค์การให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในการท�างาน

l  ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

l  มีแนวทางในการสร้างเครือข่าย
ให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และท ้องถิ่น จากองค ์การ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกัน
ในการท�างาน

มีการตั้งคณะท�างานร่วมระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน มีการปรับปรุงและแก้ไข กฎระเบียบ
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับองค์การและ
ประชาชน มีคณะกรรมการร่างกฎหมายฯ 
เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน มีระบบการส่ือสารหลาย
ช่องทาง เพื่อใช้ในการท�างาน เช่น VDO 
Conferences และมีระบบการตรวจราชการ 
เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

Advance
l  การตั้งเป้าหมาย ท้าทาย และ 

การส่งเสริม ให้เกิดนวัตกรรม
ของกระบวนการและการ 
บริการผ ่านเครือข ่ายภาค 
ประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น

l  มีการตั้งเป ้าหมายที่ท ้าทาย
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

l  มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมของกระบวนการท�างาน 
และการให้บริการผ่านเครือข่าย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน 
และท้องถิ่น

ผู ้บริหารก�าหนดตัววัด ท่ีมีความส�าคัญ 
ในการติดตามและการบรรลุผลด้านต่าง ๆ 
พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายท้าทาย และกระตุ้น 
ให้เกิดความร่วมมือในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ตัวอย่าง
เช่น มีนโยบายขับเคลื่อนในทุก ๆ ระดับเพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้า สร้างรายได้ ลดความ
ยากจนของประชาชน โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์พืชผลเกษตรท้องถิ่นให้มีราคาดี 
โดยอาศัยความร่วมมือกับเอกชน ท้องถิ่น 
และประชาชน เป็นต้น

Significance
l  การสร ้างนวัตกรรมท่ีมีผล 

กระทบสูงและเชิงนโยบาย 
ที่น�าไปสู ่การแก ้ป ัญหาที่มี
ความซับซ้อน

l  ผู ้บริหารส ่งเสริมการสร ้าง
นวัตกรรมเชิงนโยบายที่ส่งผล
ในระดับประเทศและน�าไปสู ่
การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 
เช่น การสร้างความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงานหรือการใช ้
กลไกห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครั ฐ  ( Gove rnmen t  
Innovation Lab) โดยน�า
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะ
ที่ ให ้ประชาชน/ผู ้ มีส ่วนได  ้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน 
ทุกกระบวนการ

ตัวอย่าง
เช่น ผู ้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข 
มีแนวคิดในเชิงนโยบาย เรื่อง Smart Health 
ID เพื่อพัฒนาการให้บริการการรักษาโรค
และสุขภาพของสถานบริการทั่วประเทศ 
บริการประชาชนให้รวดเร็ว ลดขั้นตอน  
การบริการ และลดค่าใช้จ่าย เช่น ประชาชน
ทุกครอบครัวจะต ้องมีหมอประจ�าเป ็น
เวชศาสตร์ครอบครัว เพราะต้องดูแลสุขภาพ
ของครอบครัวตลอดอายุขัย เป็นต้น

๑.๓ การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
 ภายในและภายนอก
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การประ เมิ นและติ ดตาม

โครงการ กระบวนการ และ 
ยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบ
เชิงลบต่อสังคม

l  การติดตามตัวชี้วัดและผล 
การด�าเนินการขององค์การ
อย่างต่อเนื่อง

l  ประเมินความเสี่ยงโครงการ
กระบวนการ และยุทธศาสตร์
ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

l  เตรียมมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การท�า
ประชาพิจารณ์ เ พ่ือรับฟ ัง
ความคิดเห็นท้ังก่อน/ระหว่าง/
หลังด�าเนินโครงการ

l  ก�าหนดตัวชี้วัดและติดตามผล
การด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

l  รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการ
ด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องให้พร้อม
ต่อการถูกติดตาม/ตรวจสอบ
จากทุกภาคส่วน

มีการก� าหนดตั ววัดและกระบวนการ 
ในการรายงานติดตามผลของโครงการ 
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาชนผ่านกลไกการติดตาม
รายงานผล และการตรวจราชการ รวมทั้ง
การใช้จ่ายตามงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล

Advance
l  การติดตามรายงานผลกระทบ

โดยผ่านกลไกการส่ือสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อน�าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์
ประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น

l  ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ
ดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อติดตามตัว
ชี้วัดและผลการด�าเนินการ
เพื่อรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว 
และทันเหตุการณ์ 

l  สร ้ า ง เ ค รื อข ่ า ย เ ฝ ้ า ร ะวั ง 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์

ส ่วนราชการได ้มีการพัฒนาเครื่องมือ 
ด้านการรายงานและมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการติดตามและรายงานผลที่ทันสมัย  
ใช้งานง่าย 

ตัวอย่าง
เช่น มี Framework ของการรายงานข้อมูล
แบบ real time บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ 
การรายงานข ้อมูลด ้ านทรัพยากรน�้ า  
การเพาะปลูกพืชหลักต่าง ๆ การเฝ้าระวัง
ป้องกันโรค และมาตรการในการส่งเสริมตลาด 
มีการบูรณาการการตรวจติดตามร่วมกับ 
ทุกภาคส่วนและเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
และร่วมแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.๔ การค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น�าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
 ตามทิศทางยุทธศาสตร์
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Significance
l  การติดตามผลการด�าเนินการ

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาวและ
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

l  ส่วนราชการมีการก�าหนดตัววัด
ที่บรรลุผลลัพธ์ในเชิงยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ/ยุทธศาสตร์
พื้นที่ (ถ้ามี)/ยุทธศาสตร์ชาติ

l  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข  ส่ิ งแวดล ้ อม  
ส่วนราชการมีการติดตามตัววัด 
โดยมีการวิเคราะห์เพื่อรู้เท่าทัน
สถานการณ ์  และก� าหนด
มาตรการ/แนวทางเพื่อป้องกัน/
ส ่งเสริมการด�าเนินการเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารของส่วนราชการมีการติดตามผล 
การด�าเนินการขององค์การและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น ระยะยาว โดยผ่าน
การวิเคราะห์ผลกระทบ และ ประมวลผล
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้
อย่างฉับไว เช่น น�าสารสนเทศมาใช้ใน 
การวิ เคราะห ์ เพื่อน�าไปสู ่การตัดสินใจ  
ขณะเดียวกัน เสริมมาตรการที่จะสนับสนุน
ให้ส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิผล รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่
ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วนมีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงาน
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายและสร้างนวัตกรรม

เพื่อการเปลี่ยนแปลง

Basic Advance Significance

กระบวนการวางแผน 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ 

ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน

และบรรลุ พันธกิจ
องค์การ

แผนยุทธศาสตร์ตอบ
สนอง ความท้าทายของ
ส่วนราชการ มีการคาด
การณ์ การเปลี่ยนแปลง
ที่ก�าลังจะเกิดในอนาคต

แผนยุทธศาสตร์เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการ

แข่งขัน สร้างโอกาส 
และส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศ

๒.๒ เป้าหมายยุทธศาสตร์  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้อง

พันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ

ก�าหนดเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดที่ตอบสนอง

พันธกิจ ในระยะสั้น 
ระยะยาว และการ
การเปลี่ยนแปลง

วิเคราะห์ผลกระทบของ 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรง

และทางอ้อม
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๒.๓ แผนงานขับเคลื่อน  
ลงไปทุกภาคส่วน

Basic Advance Significance

แผนครอบคลุม 
ทุกส่วนชัดเจน  

มีการสื่อสารสู่การ
ปฏิบัติ

แผนเน้นประสิทธิภาพ  
ท�าน้อยได้มากและ 

สร้างคุณค่าแก่
ประชาชน

บูรณาการกับแผนงาน  
ด้านบุคลากร การใช้

ทรัพยากร การใช้ข้อมูล
ร่วมกัน

๒.๔ การติดตามผลการแก้ไข
ปัญหา และการรายงานผล

การติดตามรายงานผล 
และการบรรลุเป้าหมาย  

เชิงยุทธศาสตร์

การคาดการณ์  
การแก้ปัญหาและการ
ปรับแผนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง

ปรับแผนตอบสนอง  
ได้ทันเวลาเชิงรุก 
มีประสิทธิภาพ

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

อย่างเป็นระบบ ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน
และบรรลุพันธกิจส่วนราชการ 

l  แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ

l กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
เป็นระบบและสนับสนุนการบรรลุ
พันธกิจส่วนราชการทั้งระยะสั้น 
ระยะยาว 

l  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
แข่งขัน

l  วางแผนยุทธศาสตร์โดยค�านึงถึง 
 - ประโยชน์สุขประชาชน 
 - รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก 

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
การแข ่งขันจากภายนอก
องค ์ ก าร /นอกประ เทศ 
ความต้องการของประชาชน
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

l  แนวทาง/ช่องทางการส่ือสาร 
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

มีคู ่มือและกระบวนการในการก�าหนด  
วิ สัยทัศน ์  ค ่านิยม และเป ้าประสงค ์ 
ที่ตอบสนองต่อผู ้ รับบริการ ผู ้มีส ่วนได  ้
ส่วนเสีย การบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ  
มีแผนผัง/ตารางแสดงแนวทางในการก�าหนด
ทิศทางการด�าเนินงานของส่วนราชการ  
มีแผนภูมิการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการประจ�าปีที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์
กับผลลัพธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Advance
l  แผนยุทธศาสตร์ตอบสนอง

ความท้าทายของส่วนราชการ
มีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ก�าลังจะเกิดในอนาคต และ
แผนรองรับเพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง (รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจาก
การน�าระบบดิจิทัลมาใช้)

l  การวิเคราะห์ความท้าทายและ
คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอันมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน การให้บริการ 
การรับรู ้ การเข้าถึงของภาค
ส ่ วนต ่ า ง  ๆ  การก� าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงานท่ีตอบ
สนองต่อความท้าทาย และการ
เปลี่ยนแปลง

มีการก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ตัวอย่าง
เช่น กรมพัฒนาที่ดินก�าหนดเป้าหมาย 
เพื่อรองรับและคาดการณ์การเปล่ียนแปลง
ในอนาคตออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น 
(๑ ปี) ระยะกลาง (๕ ปี) ระยะยาว (๒๐ ปี) 
มีการจัดท�าแผนด้านสารสนเทศสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ ๖ ของกรมฯ ด้านพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศโดยเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และแผนพัฒนาดิจิทัลของ
ประเทศ

Significance
l  สร้างขีดความสามารถในการ

แข ่งขัน และสร ้างโอกาส
เชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่น�าไปสู่
ประโยชน์สุขของประชาชน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว

l  แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ที่สร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน และสร้างโอกาสเชิง 
กลยุทธ์ใหม่ ๆ เช่น

  - มีแผนน�าระบบดิจิทัลมาใช้
ปรับเปลี่ยนการท�างานและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

  - มีแผนการยกระดับการ 
ให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว 
ต้นทุนต�่า เข้าถึงได้ง่ายและ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตัวอย่าง
เช่น สพฐ. ก�าหนดนโยบายด้านการจัดการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ น�าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะ 
ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศได้  
โดยการวิ จัย พัฒนาเครื่องมือวัดแวว 
ความถนัดจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามความถนัด ส่งเสริมให้ สพท. 
และสถานศึกษาในสังกัด จัดกระบวนการ
วัดแวว กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
เช่น STEM จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ีมี 
ความเป็นเลิศภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ ๓ ได้ เป็นต้น 
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การก� าหนด เป ้ าประสงค ์ 

และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร  ์
ที่ตอบสนองต่อพันธกิจของ 
ส่วนราชการ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมทั้ งการสร ้าง 
การเปลี่ยนแปลง

l  มีแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) แผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาวส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ

l  ก�าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์
ท่ีตอบสนองพันธกิจของส่วน
ราชการและการเปลี่ยนแปลง

มีตัวชี้วัดท่ีตอบสนองเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
เช่น ตัววัดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ตามหลักภารกิจ พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ตัววัดด้านการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ ตัววัดด้านศักยภาพ 
ในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�าคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นต้น

Advance
l  มีการวิ เคราะห ์ผลกระทบ 

ของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ์ ที่ เ กิ ด กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

l  มีการวิเคราะห์ผลกระทบของ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ที่มีผล
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในมิติต่าง ๆ เช่น 
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน การลดผลกระทบ
จากข้อบังคับทางกฎหมาย

เช่น มีการวิเคราะห์เป้าหมายในการส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายด้านการส่งออก 
พบว่า จะมีผลให้เกิดการขยายตัวของ
ตลาดใหม่ขึ้น และน�ามาสู่การเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศอีก xx%  
มีการวิเคราะห์ผลกระทบจ�านวนมาตรการ
ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคม พบว่าจะส่งผลให้เกิด
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ yy ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น

Significance
l  มีการวิเคราะห ์ความเสี่ยง

ระดับองค์การและผลกระทบ
ทั้ งทางตรง ทางอ ้อมท่ีส ่ง 
ผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
ของประเทศ

l  วิเคราะห์ความเส่ียงระดับองค์การ
ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อ 
แผนงานและเป้าประสงค์ที่วางไว้

l  วิเคราะห์ความเส่ียงระดับองค์การ
ที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต ่อระบบเศรษฐกิจ สั งคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ

มีการวิเคราะห์ความเส่ียงที่ เกิดทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ เล็งเห็น
ปัญหาการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันส่ง
ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อแผนงาน 
โครงการของส่วนราชการ และอาจส่งผล 
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมแผนรองรับ

ตัวอย่าง
เช่น การวิเคราะห์จ�านวนประชากรเข้าเรียน
ในแต่ละปีที่มีแนวโน้มลดลง เพื่อน�ามา
วางแผนงานการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด

๒.๒ การก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
 ของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม

ทุกส ่ วนงานชัด เจน และ
สื่อสารสู ่การปฏิบัติไปยังทุก
กลุ่มทั้งภายในและภายนอก

l  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ร อ ง รั บ
ยุทธศาสตร์ทุกด้านครอบคลุม
ทุกส่วนงานถ่ายทอดลงไปถึง
เครือข่ายระดับพื้นที่ท้ังภายใน
และภายนอกองค์การมีความ
ชัดเจน และสื่อสารสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิผล

มีการตั้งคณะท�างานกลุ่มย่อยในการจัดท�า 
แผนปฏิบัติการและการด�าเนินการให ้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์หลัก มีแผน
ปฏิบัติการและหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และมีระบบการสื่อสาร ถ่ายทอดไป
สู ่การปฏิบัติทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค มีฐานข้อมูลร่วมกันภายในกรม/
กระทรวง

Advance
l  แผนปฏิบัติการท่ีสนับสนุน

ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการครอบคลุม
ทุกส่วนงานชัดเจน และเน้น
การเกิดประสิทธิภาพ (การท�า
น้อยได้มาก) และการสร้าง
คุณค่าแก่ประชาชน (Public 
value)

l แผนปฏิบัติการค�านึงถึงประสิทธิภาพ
ควบคู่กับประสิทธิผล (การท�า
น ้อยได ้มาก) ใช ้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช ่วยในการสื่อสาร 
การลดต ้นทุน การปรับปรุง 
การให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจ
รวดเร็ว สร้างคุณค่าแก่ประชาชน

มีแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และการลดต้นทุน ส่ิงแวดล้อม เพื่อเตรียม
แผนรองรับ

ตัวอย่าง
เช่น การพัฒนาระบบการส่งใบค�าร้องและ
การจองผ่านระบบออนไลน์เพื่อการลด
เวลาการรอคอย การพัฒนาฐานข้อมูล
เดียวเพ่ือลดความซ�้าซ้อนของการท�างาน
และความผิดพลาด การส่ือสารผ่านเครือ
ข่ายบนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความรวดเร็ว
ฉับไวในการเข้าถึงปัญหา การใช้แผนที่ GIS 
เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการการควบคุมโรค
ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นต้น

Significance
l  แผนปฏิบัติการท่ีสนับสนุน

ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ บูรณาการ
กับแผนงานด้านบุคลากรและ
การใช้ทรัพยากรที่รองรับการ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึน และ
สื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครือ
ข่ายทั้งภายในและภายนอก
และการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อ
การประสานงานให้เกิดความ
ส�าเร็จ

l  แผนปฏิบัติการที่ สนับสนุน
ความส�าเร็จของยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการโดยพิจารณา
แผนด้านบุคลากรท้ังการพัฒนา
ขีดความสามารถและอัตราก�าลัง 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
แผนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทัน
กับความต ้องการด ้านการ
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง เ ท ค โ น โ ล ยี
แผนการใช ้ทรัพยากร และ 
การใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายท้ัง
ภายในและภายนอก

แผนพัฒนาบุคลากรควรสอดคล้องและ
สนับสนุนความส�าเร็จของแผนปฏิบัติการ

ตัวอย่าง
เช่น กรมพัฒนาที่ดินมีการสร้างและพัฒนา
ความเข ้มแข็งให ้กับหมอดินอาสาและ
เกษตรกรภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการใช้ฐานข้อมูลดิน มีการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในส่วน
ราชการ นอกส่วนราชการ และเครือข่าย
ภาคเอกชน เพื่อให้แผนปฏิบัติการประสบ
ความส�าเร็จ เช่น การสร้างระบบเครือข่าย
โรงพยาบาลในพื้นที่หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ 
ที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด โดยมีการใช้ระบบดิจิทัล
เพื่อความร่วมมือในการส่งข่าวสารและส่ง
วัคซีนในกรณีขาดแคลน เพื่อการป้องกัน
โรคระบาดให้กับประชาชน

๒.๓ แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการลงไปทุกภาคส่วน โดยผ่านเครือข่าย 
 ทั้งภายในและภายนอก
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การติดตามรายงานผลการ

ด� า เนิ นการตามแผนและ 
ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ และการรายงาน
ผลสู ่สาธารณะ (Open by 
default)

l  ระบบการติดตามรายงานผล
ของตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติการ 
และยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว

l  รายงานสถานะการบรรล ุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

l  เตรียมการแก้ไขปัญหากรณ ี
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

l  การรายงานผลท่ีเกิดข้ึนต ่อ
สาธารณะ

l  มีระบบการติดตามรายงานผลการ 
ด�าเนินการตามกรอบเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินการ
ที่ส�าคัญที่ระบุไว้ โดยมีการประชุมติดตาม
ผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าเพื่อให้
แน่ใจได้ว ่าจะสามารถด�าเนินงานได้
บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ มีการจัดท�า
รายงานสู่สาธารณะผ่านการรายงานผล
ตัวชี้วัดบนเว็บไซต์

Advance
l  การคาดการณ์ของผลการ

ด�าเนินการตามแผนการแก้ปัญหา 
และการปรับแผนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Projection)

l  แผนมีความยืดหยุ ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้

l  สามารถปรับแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับผลที่ เกิดท้ังใน
กรณีที่ไม่บรรลุผล หรือดีกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

l  สามารถปรับแผนให ้ทันต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงได้

l  มีการคาดการณ์ผลการด�าเนินการ
ที่เกิดขึ้น

l  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ทุกปี

ตัวอย่าง
เช่น จังหวัดมีค่าเป้าหมายของรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ xx% ทุกปีในแผน
พัฒนา ๕ ปีข้างหน้า แต่จากการวิเคราะห์
ผลในปีล่าสุด พบว่า มีการเติบโตเกินกว่า
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า ๕๐% จังหวัดได้มี
การปรับเปล่ียนค่าคาดการณ์ใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้น และได้ปรับค่า
การคาดการณ์ใหม่รองรับ รวมทั้งการ
สื่อสารให้ทุกส่วนราชการและภาคเอกชน
ได้ปรับให้สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อการเตรียม
การรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น

Significance
l  การเต รียมการเชิ งรุก เพื่ อ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดข้ึนจากภายในและ
ภายนอกและการปรับแผนที่
ตอบสนองทันเวลา เชิงรุก 
อย่างมีประสิทธิผล (Proactive 
and effective)

l  ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผล
ต่อการด�าเนินการตามแผน 
โดยสามารถวิเคราะห์ได ้ว ่า
ปัญหาเกิดท่ีใดและจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติการอย่างไร

l  มีการเตรียมความพร้อมและมี
ความคล่องตัวต่อสถานการณ์ที่
ก�าลังเปลี่ยนแปลง

l  มีแผนการจัดการเชิงรุกเพื่อ
ปรับแผนให้ทันเวลาและเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีเป็นไปตามต้องการ

l  มีการรายงานข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ 
อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลทั้งใน 
เชิงบวกและเชิงลบ ส่วนราชการเอง 
ต้องมีความคล่องตัวในการรับมือกับ 
การเปล่ียนแปลง เช่น แนวโน้มของการ
โจมตีทางไซเบอร์ การปรับลดของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลต่อการส่งออก 
เป็นต้น

l  ส่วนราชการควรวิเคราะห์และเตรียม
แผนเชิงรุกเพื่อการรับมืออย่างมีประสิทธิผล

๒.๔ การติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
 อย่างมีประสิทธิผล
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หมวด ๓ การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย
รวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง
และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได้  
(Personalized Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 
และสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.๑ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อการบริการ 

และการเข้าถึง

Basic Advance Significance

ใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่าง

วิเคราะห์เพื่อค้นหา
ความต้องการและ
ความคาดหวังใหม่

ใช้ข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อวาง

นโยบายเชิงรุกทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต

๓.๒ การประเมิน 
ความพึงพอใจและความผูกพัน

การประเมินความพึงพอใจ 
และความผูกพันของ
กลุ่มผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

วิเคราะห์ผล
เพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และ
แก้ปัญหาเชิงรุก

บูรณาการกับฐานข้อมูล
แหล่งอื่นเพื่อการวางแผน
และการสร้างนวัตกรรม

ในการให้บริการ

๓.๓ การสร้างนวัตกรรม  
การให้บริการเฉพาะบุคคล
การบริการและตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม

การปรับปรุงบริการที่
ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของ
กลุ่มผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ปรับปรุงกระบวนการ
และสร้างนวัตกรรมที่

ตอบสนองความต้องการ
ในภาพรวมและ

เฉพาะกลุ่ม

การให้บริการเฉพาะ
บุคคล

๓.๔ กระบวนการแก้ไขข้อร้อง
เรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์

กระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน

กระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนเป็นระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว
ทันการณ์

ใช้เทคโนโลยี
เพื่อตอบสนอง

และสร้างความพึงพอใจ
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ

ของกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองความต้องการที่
แตกต่าง (Customer centric)

l  น�าข ้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกลุ ่มผู ้รับบริการ
และผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียมา
วิเคราะห์และตอบสนองความ
ต ้องการ ท่ีแตกต ่าง กันโดย
รวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ 
เช่น ผลส�ารวจความพึงพอใจ 
แบบสอบถามความคิดเห็น 
การประชุมรวบรวมความคิดเห็น
จากภายในองค์การ/ภายนอก
องค์การ/เครือข่าย เป็นต้น

l  ฐานข้อมูลของส่วนราชการ

มีกระบวนการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ความต้องการที่แตกต่างของกลุ ่มผู ้ รับ
บริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวิธีการ 
การรับฟังและการสื่อสารที่หลากหลาย 
เช ่น การประชุมระดมความคิด เห็น
แบบสอบถาม อบรม สัมมนา เว็บไซต์ 
เป็นต้น และน�ามาประมวล วิเคราะห์ผล
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Advance
l  การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ (รวมทั้งเทคโนโลยี
ดิจิทัล) เพื่อค้นหาความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ ่ม
ผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้
ส่วนเสียเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่างได้อย่างมี
ประสิทธิผล (Digital technology, 
Customer centric)

l  ใ ช ้ ข ้ อ มู ล แ ล ะ เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ/ดิจิทัลและช่องทาง 
การสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ (เช่น 
Mobile Application หรือ 
facebook ที่มีการรับส่งข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์) เพื่อ

  - ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศจากกลุ ่มผู ้รับ
บริการและผู ้มีส่วนได้ส่วน
เสียในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบ Big Data เสียง 
ภาพ และ ข้อความ

  - ค้นหาความต้องการ ความ
คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียน�าไปสู่
การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง
สพฐ. พัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับการสื่อสาร 
เช่น การประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
ส�าหรับการสื่อสารชี้แจง และพัฒนาช่องทาง
สื่อโทรทัศน์ เช่น พุธเช้าข่าว สพฐ. 
  ใช้ระบบ DMC รวบรวมจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนทั่วไปรายบุคคล และระบบ SET 
จัด เก็บข ้อมูล เด็ก พิการ และพัฒนา
นวัตกรรมคัดกรองนักเรียนยากจน ใช้
ระบบ (Conditional Cash Transfer : 
cct) ค ้นหาข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใช้ดิจิทัล 
ในการสร้างระบบงานจัดการเรียนการสอน 
ทั้งในช่องทาง On-site/On-Air หรือ  
Online ในรูปแบบต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์
โควิด-๑๙ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล 

๓.๑ ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการบริการและการเข้าถึง
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Significance
l  การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอก (รวมทัง้การเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดล้อม) เพื่อวาง
นโยบายเชิงรุกในการตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มี
ส ่วนได ้ส ่วนเสียทั้งป ัจจุบัน
และอนาคต (Actionable 
policy solution)

l  ใช ้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล  และ
สารสนเทศจากภายในและ
ภายนอกองค์การ เพื่อวิเคราะห์
และเข้าใจความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

l  วเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลง
ที่ ก� าลั งจะเ กิดขึ้น  ก� าหนด
นโยบายเชิงรุกในการตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต

ตัวอย่าง
เช ่น กรมควบคุมโรคได ้ใช ้ข ้อมูลและ
สารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในด้านการเฝ้าระวัง และตรวจจับ
โรคและภัยสุขภาพจากฐานข้อมูลและ 
แนวโน้มการเกิดภัยต่าง ๆ มาใช้ก�าหนด
แนวทางในการเฝ้าระวังใน ๕ มิติ เพื่อ
เตรียมการตอบโต้ภาวะโรค และภัยสุขภาพ
ได้ทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกันได้วาง
มาตรการการรับฟังให ้ครอบคลุมและ 
ทันการณ์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม

๓.๒ การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การประเมินความพึงพอใจ

และความผูกพัน ของกลุ ่ม
ผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ 
ส่วนเสียหลักเพื่อน�ามาวิเคราะห์
และปรบัปรงุกระบวนการท�างาน

l  ประเมินความพึงพอใจและ
ความผกูพนัในรปูแบบทีเ่หมาะสม
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน�ามา
ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
และปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
เช่น การให้บริการทันการณ์ 
การส�ารวจพฤตกิรรมท่ีตอบสนอง
ต่อนโยบายการบริการต่าง ๆ 
เป็นต้น

รูปแบบการประเมินความพึงพอใจอาจ 
ด�าเนินการได้หลากหลายตามความเหมาะสม 
เช่น การส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

Advance
l  การใช้ผลการประเมินความ

พึงพอใจ และความผูกพัน 
ของกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อน�ามา
วิเคราะห์ความต้องการ และ
แก้ปัญหาในเชิงรุก

l  น�าผลการประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันมาวิเคราะห์
เพ่ือค้นหาโอกาสในการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาเชิงรุก

ความผูกพันควรวัดในมิติของการปฏิบัติ
มากกว่าความรู้สึก 

ตัวอย่าง
เช่น มีการประเมินผลจากความพึงพอใจ
เก่ียวกับพันธุ ์พืชที่ส ่งเสริมแก่เกษตรกร  
พบว่า มีความพึงพอใจอยู ่ ในระดับสูง  
แต่เกษตรกรไม่ได้น�าพันธุ์ไปปลูก (ความ
ผูกพัน) จึงจะต้องค้นหาเพื่อเข้าใจสาเหตุ 
และวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก 
เช่น สร้างกลไกทางการตลาด เป็นต้น
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Significance
l  การบู รณาการข ้ อมู ลการ

ประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพัน กับฐานข้อมูล
ของกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอื่น ๆ 
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสร ้างนวัตกรรมใน
การให้บริการ

l  บูรณาการข้อมูลจากผลการ
ส�ารวจกับฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากแหล่งอื่น ๆ เพื่อ

  - แก้ปัญหาความไม่พึงพอใจ
ในการให้บริการที่ดีขึ้น

  -  เป็นแนวทางในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสร้าง
นวัตกรรม

จากการด�าเนินการวัดความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจ กรมปศุสัตว์ได้น�าผลการส�ารวจ
ของหน่วยงานภายในกรมฯ มาวิเคราะห์ 
และน�าไปใช้สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง
เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น 
การพัฒนาระบบ e-Service ซึ่งบูรณาการ
กับฐานข้อมูลทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) 
อ�านวยความสะดวกและลดความซ�้าซ้อน
และข้ันตอนที่ยุ ่งยากต่อการติดต่อของ 
ผู้ประกอบการ

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การบริการที่ตอบสนองความ

ต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ ่ มผู ้ รับบริการและ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและ
การถ ่ายทอดสู ่ การปฏิบัติ 
ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

l  มีกระบวนการในการทบทวน
และการปรับปรุงการบริการ
อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางการ
สื่อสารท่ีสามารถเข้าถึงผู ้รับ
บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก มีการถ ่ายทอดไปยัง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในทุก
พื้นที่ เพื่อให ้ เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง

ตัวอย่าง
เช่น ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้มีการเรียนรู้
และปรับปรุงรูปแบบการบริการและกลไก
การสนับสนุนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู ้พิการ 
ที่มีความต้องการเฉพาะที่หลากหลาย และ
ได้ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในความต้องการของผู ้รับบริการซึ่งเป็น 
ผู้พิการ เช่น การพัฒนาเครื่องมือส่ือสาร
การได้ยิน ตลาดอาชีพออนไลน์ส�าหรับผู้พิการ

Advance
l  การสร้างนวัตกรรมการบริการ

ที่ตอบสนองความต ้องการ 
ทั้งภาพรวมและเฉพาะกลุ ่ม 
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 (Customer groups and 
segments)

l  สร้างนวัตกรรมการให้บริการ
ใหม่ ๆ ที่ตอบสนอง

  - ความต้องการภาพรวม
  - ความต้องการเฉพาะกลุ ่ม 

เช่น กลุ่มท่ีมีความต้องการ
เฉพาะให้สามารถเข้าถึงการ
บริการได้

ตัวอย่าง
เช่น กรมการขนส่งทางบกพัฒนาการน�า
ระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตาม
พฤติกรรมการขับข่ีของพนักงานขับรถ 
แบบเรียลไทม์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกแบบ
อุปกรณ์ช่วยพ่นยาส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคหืด 
ท�าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
ได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วย
อาการหืดก�าเริบ เป็นต้น

๓.๓ การสร้างนวัตกรรมการบริการ ที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
 และต่างความต้องการ
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Significance
l  การสร้างนวัตกรรมการบริการ

ที่สามารถให้บริการเฉพาะบุคคล
ที่สามารถออกแบบได้

  (Personalized/Customized 
service)

l  การสร ้างนวัตกรรมการให ้
บริการที่

  - มีความคล่องตัวในการให้
บริการตามความแตกต่าง
ของผู้รับบริการ

  - เอื้อให้ผู ้รับบริการสามารถ
ออกแบบตามความต้องการ
เฉพาะบุคคล (Customized 
Service) การเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ

ตัวอย่าง
ตัวอย ่างของการบริการเฉพาะบุคคล 
ที่ออกแบบได้ เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาที่ผู ้เรียนในวัยท�างานสามารถ
ออกแบบตามความต้องการและความสะดวก
ของตนเองตลอดจนการเลือกเรียนในเวลา
ที่ตนเองต้องการ การพัฒนาโปรแกรมการ
ค�านวณภาษีส่วนบุคคลเพื่อให้ผู ้เสียภาษี
สามารถท�าการค�านวณด้วยตัวเองก่อนช�าระ 
มีการช�าระและคืนภาษี เป็นต้น

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  กระบวนการรับข้อร้องเรียน

อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
การจัดการข้อร้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิผล

l  มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ที่สามารถเข้าถึงได้ มีกระบวนการ
รับข้อร้องเรียนท่ีให้ความสะดวก
ในการร้องเรียนของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีมาตรฐาน
การจัดการข้อร้องเรียน และ
การตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน 
(Response)

จัดให ้มีช ่องทางการ รับข ้อร ้อง เรียน 
อย่างเป ็นทางการ มีระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ควบคุมการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน โดยมีการแยก
ล�าดับความส�าคัญตามแหล่งที่มา มีการก�าหนด
ระยะเวลาการตอบกลับและแก้ไขตาม
ความส�าคัญของเรื่องที่ร้องเรียน และมีการ
ก�าหนดผู้รับผิดชอบตามเรื่องที่ร้องเรียน

Advance
l  กระบวนการจัดการข้อร้อง

เรียนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว 
ทันการณ์และตอบสนองอย่าง
มีประสิทธิผล

l  มีการตอบสนองกลับต ่อข ้อ 
ร้องเรียนอย่างรวดเร็วทันการณ์ 
ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัลมาช ่วย 
ในการท�างานและการแก้ปัญหา
ในเชิงรุก (Response and 
React)

มีการรายงานสถิติการร ้องเรียนและ 
การบริการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบถึงประเด็นปัญหา 
รวมทั้งสถิติในการตอบข้อสงสัย และ
จ�านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข หรือ
สถานะการณ์แก้ไขปัญหา ผ่านการแจ้ง
กลับโดยเครื่องมือส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน เพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงที มี QR code 
ส�าหรับรับเรื่องร้องเรียนทั้งในระดับอ�าเภอ
และจังหวัดที่ส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
ผ่านทาง Facebook ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นต้น

๓.๔ กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการ
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Significance
l  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

อย่างเป็นระบบและการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารมาเพื่อ
การตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล 
และสร้างความพึงพอใจใน
การจัดการข้อร้องเรียน

l  มีการตอบสนองกลับต ่อข ้อ 
ร้องเรียนอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหา 
ได้อย่างทันการณ์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และพัฒนาระบบการ
สื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจในการจัดการ
ข้อร้องเรียน

ในการแก้ไขปัญหาให้ทันการณ์และสร้าง
ความเช่ือม่ันให้กลับคืนมาต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในปัญหา
และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ กระบวนการ
การแก้ไขข้อร้องเรียนอาศัยความร่วมมือ
และการค้นหาหนทางแก้ไขร่วมกัน และ
การสื่อสารที่ทันการณ์ เช่น มีระบบรายงาน
สถานะข้อร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้อง
ร้องขอ มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ�้า 
เป็นต้น

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก�าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงาน 
ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วท้ังองค์การ รวมทั้งการสื่อสาร
และเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพื่อการแก้ปัญหา
และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้และองค์ความรู้ของ 
ส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ 
และระบบการท�างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้

๔.๑ การก�าหนด ตัววัดเพื่อการ
ติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

Basic Advance Significance

การวางแผนและ
รวบรวมข้อมูลและตัว

วัดทุกระดับ
โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ระบบจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

น่าเชื่อถือ พร้อมใช้
เข้าถึงง่าย

การจัดให้มีข้อมูลและ
สารสนเทศที่มี

ประโยชน์ต่อประชาชน 
โดยไม่ต้องร้องขอ

การวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูล

และตัววัดเพื่อแก้ปัญหา
ในกระบวนการที่ส�าคัญ

เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและแก้ไขในเชิง
นโยบายและการปรับ

ยุทธศาสตร์

เชื่อมโยงผลในทุกระดับ
เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่

อาจเกิดขึ้น

๔.๒ การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
และตัววัดในทุกระดับ

เพื่อการแก้ปัญหา
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Basic Advance Significance

การรวบรวมองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ พัฒนา 

และต่อยอด

วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลและองค์ความรู้

จากภายนอกเพื่อ
แก้ปัญหาและสร้าง

นวัตกรรม

น�าองค์ความรู้ไปใช้
ปรบัปรงุจนเกดิ

กระบวนการทีเ่ป็นเลศิ
บรรลยุทุธศาสตร์และ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม

สู่ประชาชน

๔.๓ การใช้ความรู้และองค์ความรู้
ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา

เรียนรู้และมีเหตุผล

วางแผนปรับรูปแบบ
การท�างานและ

การรวบรวมข้อมูลเป็น
ระบบดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ

มีระบบความมั่นคง 
ทางไซเบอร์ และ
การเตรียมพร้อม
ในภาวะฉุกเฉิน

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กระบวนการ

ลดต้นทุน และรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิผล
๔.๔ การบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ และการปรับระบบ

การท�างานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การวางแผนและการรวบรวม

ข้อมูลและตัววัดท้ังในระดับ
ปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์
โดยผ ่ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficient Use of Performance 
Measures)

l  มีการวางแผนและรวบรวม
ข้อมูลตัววัดในระดับปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์น�าข้อมูลมาใช้
ในการติดตามการปฏิบัติงาน
และใช้สนับสนุนการท�างานให้
มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 
บูรณาการข้อมูล

ตัวอย่าง
เช่น สพฐ. มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
ที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
และใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจ�า 
โดยตัววัดทั้งหมดมีการปรับให้สอดคล้อง
เพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์ ประเมินผล 
และเป็นศูนย์ข้อมูลสร้างความพร้อมใช้งาน
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ปลอดภัยค�านึงถึงคุณภาพ เพื่อรองรับ 
การท�างาน ในการก�าหนดตัววัดเชิง
ยุทธศาสตร์ มีเกณฑ์พิจารณาที่เข้มข้น 
สามารถวัดผลได้ต ่อเนื่อง รวมทั้งเป็น 
ตัวชี้วัดที่ใช้ในระดับสากล เพื่อให้สามารถ
เทียบเคียงความส�าเร็จได้ 

๔.๑ การก�าหนดตัววัดเพื่อการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Advance
l  ระบบการจัดการข้อมูลและ 

สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ พร้อมใช้
และเอื้อให้บุคลากรและผู้ใช้งาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ 
อย่างมีประสิทธิผล (Quality 
and availability of data 
and information)

l  ระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้ 
ค�านึงถึงผู้ใช้งานท้ังภายในและ
ภายนอกที่เก่ียวข้องสามารถ
เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิผล

ตัวอย่าง
เช่น กรมศุลกากร ได้ก�าหนดข้อมูลและ
สารสนเทศตามความต ้องการใช ้งาน 
เป็น ๔ ลักษณะ คือ (๑) ระบบข้อมูล 
ในการบริการ เช่น ระบบพิธีการศุลกากร 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๒) ระบบฐาน
ข้อมูลส�าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น ระบบ Warning System ระบบ
สถิติการน�าเข้า/ส่งออก (๓) ระบบบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการค้า ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทาง Internet 
(๔) ระบบ National Single Window 
เพื่อ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข ้อมูลแบบ
บูรณาการ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
จากการติดต่อเพียงจุดเดียว เช่น ผู้น�าเข้า 
ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ประกอบการ
ขนส่งสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ�้าซ้อน ลดความ
ผิดพลาดและลดการท�างานที่ไม่สร้างคุณค่า 
อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุก
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็วแบบครบวงจร 
เป็นต้น

Significance
l  การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศ

ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอก 
รวมทั้งภาคประชาชนสามารถ
น�าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ 
(Public data portal)

l  มีการรายงานผลการด�าเนินการ
ของส่วนราชการและน�าเสนอ
ข ้อมูล และสารสนเทศที่ มี
ประโยชน์ต ่อสาธารณะโดย 
ไม่ต้องร้องขอและอยู่ในรูปแบบ
ที่ เข ้าใจง ่ายการด�าเนินการ 
อยู่บนพื้นฐานการส�ารวจความ
ต้องการและข้อเสนอแนะจาก
ภาคประชาชนอย่างสม�่าเสมอ

ตัวอย่าง
เช่น กระทรวงสาธารณสุขมีการน�าเสนอ
สถิติของผู้รับบริการ และด้านงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งฐานข้อมูลด้านประกัน
สุขภาพจ�าแนกตามพื้นที่ เป็นต้น
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การวิ เคราะห์ผลจากข ้อมูล 

และตัววัดที่รวบรวมจากทุก
ระดับในส่วนราชการเพ่ือการ 
แก้ปัญหาในกระบวนการต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ

l  มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัววัดในทุกระดับเพื่อใช้ใน
การติดตามและแก้ไขปัญหามี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด�าเนินการกับค่าเป้าหมาย
เ พื่ อ น� า ไ ป แ ก ้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการท�างาน

ตัวอย่าง
เช่น กรมควบคุมโรคมีการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ระยะส้ัน ระยะ
กลาง และระยะยาว โดยคณะกรรมการ
บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ในรูปแบบ 
Dashboard เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
เพื่อวัดผลการด�าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ เป็นต้น

Advance
l  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและ

ตั ว วั ด ใ นทุ ก ร ะดั บ ใ นส ่ ว น
ราชการเพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และ แก้ไขปัญหาในเชิง
นโยบายและการปรับยุทธศาสตร์

l  การน�าผลการวิ เคราะห ์มา
ค้นหาสาเหตุของปัญหา และ
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้น น�า
ไปแก้ป ัญหาในเชิงนโยบาย
และการปรับปรุงยุทธศาสตร์

ตัวอย่าง
เช่น อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จซึ่งเป็นตัววัด
ส�าคัญของกรมสุขภาพจิต จากการรวบรวม
ข้อมูลอย่างต่อเน่ืองสรุปว่ามาจากสาเหตุ
หลัก ๔ กลุ่ม โดยเฉพาะสาเหตุจากโรค 
ซึมเศร้า ซึ่งผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการชัดเจน
ท�าให้การเข้าถงึการรกัษาพยาบาลมรีะดับต�า่ 
กรมฯ ได้น�ามาก�าหนดเป็นโครงการวิจัย
และพัฒนา “ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระดับจังหวัด” ซึ่งเป็นระบบบริการที่เชื่อมโยง
กับทุกหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิท่ัวประเทศ 
และมีการพัฒนาต่อเนื่อง แบ่งเป็น ๓ 
ระยะ จนอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นจาก ๕.๐๕% ในปี 
๒๕๕๒ เป็น ๔๘.๕% ในปี ๒๕๕๙ เป็นต้น

Significance
l  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและ

ตัววัดที่รวบรวมเชื่อมโยงในทุก
ระดับในส่วนราชการ เพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหา แก้ปัญหาได้
อย่างทันการณ์ และสามารถ
คาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

l  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและ
ตัววัดที่รวบรวมในส่วนราชการ 
เพื่อเชื่อมโยงค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ 
การน�าเทคโนโลยีมาใช ้เพื่อ
ตอบสนองต ่อสถานการณ ์
อย่างทันถ่วงทีและสามารถ
ค าดก า รณ ์ ผ ลลั พ ธ ์ ต ามที่
วางแผนไว้

ตัวอย่าง
เช่น กรมบัญชีกลาง ก�าหนดตัววัดที่ส�าคัญ
ไว้ ๔ ระดับ สะท้อนถึงคุณภาพประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินของ
ภาครัฐในภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่
ระดับประเทศลงมาจนถึงระดับบุคคล 
ในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของประเด็น
การวัดผลดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้น�า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน 
การปฏิบัติงานทั้งระบบ เพื่อความถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูล ผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลตัววัดในระดับประเทศในระบบ 
GFMIS และ e-GP ผ่าน Smartphone 
ท�าให้สามารถสั่งการได้ทันท่วงที เป็นต้น

๔.๒  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัดเพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทันเวลา และเชิงรุก
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  กระบวนการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอย่าง
เป็นระบบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ 
พัฒนา และต่อยอดการพัฒนา
ของส่วนราชการ

l  กระบวนการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู ้ที่
เก่ียวข้องกับการท�างานอย่าง
เป็นระบบ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์
และรวบรวมไว้เพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้
ภายในหน่วยงาน

ตัวอย่าง
เช่น กรมบัญชีกลางมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ 
การบัญชีภาครัฐ สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข ้าราชการ ความรับผิดทางละเ มิด  
การตรวจสอบภายใน กฎหมายการเงิน
การคลัง การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน 
และการน�าเงินส่งคลัง โดยจัดเก็บในรูป
แบบของฐานข้อมูล เอกสาร คู่มือ แนวทาง
ปฏิบัติ มีการจัดการและถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้กรมบัญชีกลาง
สามารถควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของ
แผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ค�า
ปรึกษา แนะน�า ตอบข้อหารือแก่ส่วน
ราชการและบุคคลภายนอกได้ เป็นต้น

Advance
l  มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยง

กับข้อมูลสารสนเทศ และองค์
ความรู ้นอกส่วนราชการเพื่อ
การแก้ไขปัญหา และสร้าง
นวัตกรรม

l  กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ 
และองค์ความรู ้เ ช่ือมโยงกับ
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์
ความรู้จากภายนอกองค์การ
น�าองค์ความรู ้มาใช้เพื่อสร้าง
นวัตกรรม

มีการเช่ือมโยงข้อมูล สารสนเทศ และ 
องค์ความรู้ระหว่างกันจนเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จ มี Application ระบบการ
จราจรเชื่อมโยงเส้นทางหลวงแผ่นดิน และ
ทางหลวงชนบท ตลอดจนเส้นทางลัดต่าง ๆ 
และระบบความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหา
สังคมเมือง เป็นต้น

Significance
l  มีการวิ เคราะห ์และน�าไปสู  ่

การแก้ไขปรับปรุงจนเกิดเป็น 
กระบวนการที่เป็นเลิศ และ
ผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุยุทธศาสตร์
และการบริการประชาชนที่ดี
ยิ่งขึ้น

l  การน�าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 
การพัฒนาองค์ความรู ้จนเกิด
การสร้างมาตรฐานใหม่หรือ 
รูปแบบการบริการที่สร้างมูลค่า
เพิ่มแก่ประชาชน

มีการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุง
และสร้างนวัตกรรมการท�างานจากการใช้
ข้อมูล และความรู้ภายในองค์การ การสร้าง
เครือข่ายจนน�าไปสู่กระบวนการที่เป็นเลิศ 
มีการสนับสนุนให้เกิด Best Practices 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ และ 
สร้างมาตรฐานใหม่ในการบริการ เช่น  
การเลื่อนล้อต่อทะเบียนของกรมการขนส่ง
ทางบก ที่ได้น�าไปขยายผลในระดับจังหวัด
ต่าง ๆ เป็นต้น

๔.๓ การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และ 
 มีเหตุผล
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การวางแผนการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการท�างานและการ
รวบรวมข้อมูลมาเป็นดิจิทัล
อย่างเป็นระบบและมีตัววัด
การบรรลุตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Planning of 
digitalization)

l  การจัดท�าแผนการปรับเปล่ียน
รูปแบบการท�างานและการ
รวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบ
ดิจิทัลมีตัววัดเพื่อใช ้ติดตาม
การบรรลุตามแผนการปรับ
เปลี่ยนสู ่ระบบดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รวมทั้ งการ
พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อของ
ข้อมูลกับส่วนราชการอื่นตาม
ภาระหน้าที่)

มีแผนงานในการรองรับการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการท�างานเพื่อรองรับระบบ
เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล  มี ก า ร วิ เ คราะห ์
กระบวนการ และโอกาสในการพัฒนา 
รูปแบบการท�างาน รวมทั้งการเตรียม
บุคลากรให้พร้อมรับเทคโนโลยี มีฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมรองรับ

Advance
l มีการ วิ เคราะห ์ความเสี่ ยง  

การป ้องกันการโจมตีทาง
ไซเบอร์และการเตรียมพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
ที่มีประสิทธิผล (Cybersecurity 
and BCM)

l  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การ
วางแผนการป้องกันการโจมตี
ทางไซเบอร์ การเตรียมพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่
อาจ มีต ่ อระบบฐานข ้อมู ล 
และการปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
พร้อมทั้งแผนรองรับ

ตัวอย่าง
เช่น สป.สธ. มีการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO ๒๗๐๐๐๑
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให ้เป ็นไปตามยุทธศาสตร ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) 
มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข (ICT 
Master Plan) แผนแม่บทความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารแห่งชาติ รวมถึงควบคุมตาม 
หลักการ CIA ๓ ประการ สป.สธ. ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing ในการ 
จัดเก็บฐานข้อมูลและให้บริการ Virtual 
Server แก่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นการ
ลงทุนในภาพรวมที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย นอกจากนี้ สป.สธ. ยังจัด
เตรียมระบบส� ารองและกู ้ คืนข ้อ มูล  
(DR-Site) โดยเช่าระบบส�ารองข้อมูลและ
กู้คืน (Disaster and Recovery Site) 
พร้อมเครือข่าย INTRANET/INTERNET 
จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด  
เพื่อเป็นแหล่งส�ารองระบบฐานข้อมูลที่มี
ความส�าคัญสูง เป็นต้น

๔.๔ การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท�างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ  
 มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Significance
l  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท�างาน ลดต้นทุน และการ
รายงานผลได้ทันการณ์ และมี
ประสิทธิผล (Efficiency and 
effectiveness)

l  การ ใ ช ้ เ ทค โน โลยี ม า เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท�างานท่ึครอบคลุมพันธกิจ
หลักของหน่วยงาน ลดต้นทุน
ติ ดตามงานอย ่ า ง รวด เ ร็ ว  
การสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
การเชือ่มโยงเครอืข่ายและข้อมลู

ตัวอย่าง
เช่น การพัฒนา Mobile Application  
ที่สามารถตอบสนองผู้รับบริการการออกแบบ
การติดตามงานในระบบเสมือนจริง การ
รายงานข้อมูลและระบบเตือนภัยแบบ  
real-time การติดตามแผนงานบนแผนที่ 
GIS ระบบธุรกิจแบบ e-Business มีระบบ
รายงานและส่ือสารกับประชาชนได้รวดเร็ว
ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรม
การท�างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการ
ให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรมมีความคิด
ริเร่ิมที่น�าไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง

Basic Advance Significance

การวางแผนก�าลังคน
ให้ตรงกับความต้องการ
และเพือ่ประโยชนส์ูงสดุ

ของระบบงานของ
ราชการ

ระบบการประเมินผลงาน 
และความก้าวหน้า 
สร้างแรงจูงใจแก่

บุคลากร และบรรลุ
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดการ
บุคลากรสนับสนุนการ
ท�างานให้มีคล่องตัว 

รองรับการเปลี่ยนแปลง๕.๑ ระบบการจัดการบุคลากร
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

และสร้างแรงจูงใจ

สภาพแวดล้อม
การท�างาน

ปลอดภัย คล่องตัว 
สนับสนุนการท�างาน 
สร้างความร่วมมือ

สภาพแวดล้อมที่สร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมี

ความรับผิดชอบ 
กล้าตัดสินใจ เข้าถึง
ข้อมูลเพื่อใช้ท�างาน

เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
คล่องตัว ท�างานร่วมกับ

เครือข่ายภายนอก
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน

๕.๒ ระบบการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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๕.๓ การสร้างวัฒนธรรม 
การท�างานที่ดี และความร่วมมือ

Basic Advance Significance

สร้างวัฒนธรรมที่เป็น
มืออาชีพเปิดโอกาสให้
คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
สู่การสร้างนวัตกรรม

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ ความรู้ 

ในการท�างานและ
ด้านดิจิทัล

ค้นหาปัจจัยที่สร้าง
ความผูกพัน ทุ่มเท

มีผลการด�าเนินงานที่ดี
เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ที่ส�าคัญต่อสมรรถนะ

หลักขององค์การ

มีประสิทธิภาพสูง  
สร้างความภูมิใจ  

และความเป็นเจ้าของ
พัฒนาบุคลากรและ
ผู้น�าให้มีความรอบรู้ 

สามารถตัดสินใจพร้อม
รับปัญหาที่ซับซ้อน

๕.๔ ระบบการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม

ทักษะ ความรู้ ในการ
ท�างานและด้านดิจิทัล

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ 
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ที่ส�าคัญต่อสมรรถนะ

หลักขององค์การ

พัฒนาบุคลากรและ
ผู้น�าให้มีความรอบรู้ 

สามารถตัดสินใจพร้อม
รับปัญหาที่ซับซ้อน

ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  ระบบการสรรหา ว่าจ้างบรรจุ 

แ ล ะ ก า ร จั ด ว า ง ค น ไ ป ยั ง
ต�าแหน่งงานท่ีตรงกับความ
ถนัดและความต้องการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของระบบงาน
ของราชการโดยค�านึงถึงความ
ต ้องการที่หลากหลายของ
ประชาชน

l  ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เหมาะสม การจัดโครงสร้าง
การท�างานและการจัดวาง
บุ คลากร ไปอยู ่ ต� าแหน ่ งที่
เหมาะสมกับการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มความ
สามารถ ก่อให้เกิดประโยชน ์
สูงที่สุดต่อองค์การและตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชน

ในการวางแผนก�าลังคนและการก�าหนด
ต�าแหน่งควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการ
ของประชาชนและสภาพแวดล้อมในการ
แข่งขัน ส�ารวจสภาวะการจ้างงานและ
ความต้องการประชาชน วิเคราะห์อัตราก�าลัง 
ก�าหนดคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะ 
ความรู ้และคุณวุฒิ เพ่ือสามารถพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาว 
เช่น กรมธนารักษ์มีการวางแผนกรอบ
อัตราก�าลังโดยน�าเอาปัจจัยต่าง ๆ เข้ามา
พิจารณา ได้แก่ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร ์  
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่มี และ
น�าข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์ โดย
แบ่งออกเป็น ๓ มิติเวลา คือ มิติข้อมูล 
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูล
ในอนาคต เพื่อจัดเตรียมอัตราก�าลังให้
สอดคล้องกับปริมาณงานรวมทั้งพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น

๕.๑ นโยบายและระบบการจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ และ 
 สร้างแรงจูงใจ
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Advance
l  การประเมินประสิทธิผลการ

ท� า งานและเส ้นทางความ
ก้าวหน้าของบุคลากรทุกกลุ่ม
สามารถสร ้ างแรงจู ง ใจให ้
บุคลากรทุ่มเท และท�างานให้มี
ประสิทธิภาพสูง ตอบสนอง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ มุ ่ ง เ น ้ น
ประโยชน ์สุขแก ่ประชาชน 
(High Performance)

l  ระบบการประเมินประสิทธิผล 
การท�างานของบุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความชัดเจน โปร่งใส เปิด
โ อกาส ให ้ บุ คล ากร ทุกคน
สามารถวางแผนเส้นทางความ
ก้าวหน้าของตนเองและพัฒนา
ความสามารถของตนในระยะยาว 
กลไกในการกระตุ้นให้บุคลากร
เกิดแรงจูงใจ และมีการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพสูง

มีการวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้า 
ของบุคลากรในแต่ละกลุ ่มเพ่ือน�าไปสู  ่
การวางแผน โดยก�าหนดกรอบไว้ชัดเจน
เพื่อให ้แต ่ละบุคคลวางแผนเส ้นทาง 
ความก ้ าวหน ้าของตนได ้ตั้ งแต ่แรก  
เปิดโอกาสให้มีการย้ายสายงาน มีระบบ
การประเมินผลที่ยุติธรรมและเปิดเผย  
มีการป้อนกลับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การพัฒนา มีการประมวลผลทั้งภาพรวม
และรายกลุ ่มเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารงานบุคคล มีฐานข้อมูลด้านบุคลากร
ที่ครอบคลุมเพื่อด�าเนินการวางแผนงาน
อาชีพและแผนสืบทอดต�าแหน่ง 

Significance
l  น โ ยบ ายก า ร จั ด ก า รด ้ า น

บุคลากรสนับสนุนการท�างาน 
ที่มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมการท�างาน

l  การบูรณาการงานบริหารบุคลากร
กับการปรับปรุงการท�างาน
ของทุก ๆ กระบวนงาน ให้เกิด
การท�างานที่มีประสิทธิภาพสูง 
นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมและการท�างาน
เป็นทีม การจัดการด้านบุคลากร
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การประสานงานในแนวระนาบ
กบัหน่วยอื่น ๆ

มีนโยบายการจัดการบุคลากรท่ีปรับเปลี่ยน
ได้ทันกับสภาพแวดล้อม เช่น การลด 
ขั้นตอนในการรายงานโดยอาศัยเทคโนโลยี 
การขยายกรอบในการตัดสินใจของ
หัวหน้างานในระดับพื้นที่ สร้างกลุ่มงาน 
ที่ท�างานเพื่อแก้ปัญหาคร่อมสายงานและ
การประสานงานในแนวระนาบ เป็นต้น
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  สภาพแวดล้อมในการท�างานที่

ปลอดภัยสนับสนุนการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพคล่องตัว

l  ร่วมกันท�างานให้เกิดประสิทธิผล

l  การสร ้ า งบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ท่ีปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
คล่องตัวและร่วมกันท�างานให้
เกิดประสิทธิผล

การสร ้างสภาพแวดล ้อมการท�างาน 
ที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพ และบรรยากาศ 
จะน�าไปสู ่การท�างานที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
พร้อมที่จะสร้างส่ิงดี ๆ ในการท�างาน  
อยากทุ่มเท และสร้างนวัตกรรม ระบบต่าง ๆ  
เช่น ๕ส ความปลอดภัย การปรับปรุง 
สถานที่ท�างานให้สะดวก เอื้ออ�านวย 
การท�างาน การป้องกันโจรกรรม การปลูก 
จิตส�านึก การรณรงค์เรื่องการรักองค์การ 
เป็นต้น ล้วนเป็นส่ิงที่สร้างบรรยากาศที่ดี
ในการท�างาน

Advance
l  สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากร

มีความรับผิดชอบ (Empower) 
กล ้ าตัดสินใจเข ้ าถึ งข ้อ มูล 
เพื่อใช ้สนับสนุนการท�างาน
และการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุ
แผนงานหลักขององค์กร

l  ส่วนราชการควรสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ เอื้อให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบกล้าตัดสินใจ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุน
การท�างานและการแก้ปัญหามี
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
พร ้อมสนับสนุนการท�างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบการมอบอ�านาจเพื่อกระจาย 
อ�านาจการตัดสินใจอย่างเป็นระบบทั่วทั้ง
องค์การ เพ่ือแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่าง 
ทันท่วงที มีกระบวนการ หรือ ขั้นตอน 
การตัดสินใจ เ กิดจากการฝ ึกปฏิบัติ  
มีความชัดเจนในขอบข่ายอ�านาจหน้าที่ 
บุคลากรรู ้ ความเ ส่ียงและรู ้ ขอบเขต 
การตัดสินใจว่าอะไรปฏิบัติได้และควรปฏิบัติ
เม่ือไร ส่งผลให้ลดขั้นตอนการท�างาน 
และใช้เวลาลดลง

Significance
l  ก า ร ท� า ง า น ที่ เ ป ็ น ที ม ที่ มี

สมรรถนะสูง มีความคล่องตัว
และสามารถท�างานร ่วมกับ
เครือข่ายภายนอกเพื่อน�าไปสู่
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี
ประสิทธิผล

l  มีการท�างานเป ็นทีมภายใน
องค์การ มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายภาค
ประชาชนและเอกชนภายนอก
ในลักษณะของทีมสหสาขา 
(Trans-disciplinary) เพื่อร่วม
กันแก้ปัญหา

มีทีมงานภายในองค์การที่ประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู ้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร 
อาจมีได้หลายระดับ ทั้งทีมส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และหน่วยงานต่างประเทศไปแก้ปัญหา 
เช่น ปัญหาด้านมนุษยธรรมและบรรเทา
พิบัติภัย Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief (HADR) เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
ทีมความร่วมมืออาจประสานงานผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะ Virtual  
Collaboration เป็นต้น

๕.๒ ระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การสร้างวัฒนธรรมในการท�างาน

ที่เป็นมืออาชีพเปิดโอกาสใน
การน�าเสนอความคิดริเริ่มและ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

l  การสร้างวัฒนธรรมในการท�างาน 
ที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความ
รอบรู้เช่ียวชาญ และถูกต้อง
ตามมาตรฐานเปิดโอกาสใน
การน�าเสนอความคิดริเริ่มและ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์

มีการฝึกอบรมระเบียบวินัยและการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักให้กับบุคลากร เช่น ความ 
กล้าหาญ มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ 
โดยผู้บริหารเป็นผู้น�าการถ่ายทอดวัฒนธรรม
องค์การ เช่น Coaching Tips การฝึก
อบรมในการสร้างนวัตกรรม โครงการ
ประกวดนวัตกรรมและ Best Practices 
เป็นต้น

Advance
l  ก า รค ้ นห าป ั จ จั ย ที่ ท� า ใ ห ้

บุคลากรมีความผูกพัน ทุ่มเท 
มีผลการปฏิบั ติงานท่ีดีและ
สร ้างวัฒนธรรมการท�างาน 
ที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การ

l  ความผูกพัน การทุ่มเท และผล
การปฏิบัติงานท่ีดีของบุคลากร
มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพัน
กับผลลัพธ์ขององค์การน�าปัจจัย
ดังกล่าวมาใช้ในการสร้างให้
บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อให้
เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี

มีกระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่ท�าให้
บุ คลากร มีความ ผูกพัน  มีความ คิด
สร้างสรรค์ พัฒนาและสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ ปัจจัยเหล่านี้อาจ
แตกต่างกันตามกลุ่มและระดับของบุคลากร 
มีการน�าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงนโยบาย
ในการบริหารงานบุคคล สิ่งจูงใจ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการท�างาน และส่ิงเกื้อหนุน
การท�างานต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น จากการ
ส�ารวจสัดส่วนของบุคลากร ๓ กลุ่ม พบว่า
หน่ึงในปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในทั้ง 
๓ กลุ่ม คือโอกาสในการได้น�าเสนอความ
คิด และได้รับการรับฟัง น�าไปสู่การสร้าง
กลไกการรับฟังและการน�าเสนอความคิด
ที่เหมาะสมกับบุคลากรทั้ง ๓ กลุ่มที่อาจ
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมการท�างาน 
เป็นต้น

Significance
l  การสร้างวัฒนธรรมการท�างาน

ที่ มี ป ระ สิท ธิภาพสู ง ส ร ้ า ง 
ความภูมิใจ และความเป ็น
เจ้าของให้แก่บุคลากร (Public 
Entrepreneurship) และร่วม
มือ เ พ่ือน� าพาองค ์การไปสู ่
ความส�าเร็จและประโยชน์ที่
เกิดกับสังคมและประชาชน

l  สร้างวัฒนธรรมการท�างานที่
มุ่งเน้นความคล่องตัวและการ
มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาเชิงรุกสร้างแนวคิด
ของการเป ็นผู ้ประกอบการ
ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นประโยชน์
ของส่วนรวม ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก

มีการสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมองค์การ 
ในการท�างานภายใต ้แนวคิดของการ 
เป ็นผู ้ประกอบการภาครัฐ (Publ ic  
Entrepreneurship) อยู่บนพื้นฐานของ
หลักคิด คือ มีวัฒนธรรมการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว คิดสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ ๆ  ประหยัด คุ้มค่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประชาชน

๕.๓ การสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ดี มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือ
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สร้าง

คนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา 
ทักษะด้านดิจิทัล และความ
รอบรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

l  การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ   
ท่ีครอบคลุมเร่ืองความรู้ ความ
สามารถในการท�างานและ 
การแก้ปัญหาคุณธรรม และ
จริยธรรมความรู ้และทักษะ 
ด้านดิจิทัล

มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
กลุ่ม โดยก�าหนดให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร ์  และการ เป ล่ียนแปลง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างเช่น พัฒนาให้มีหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรที่ มุ ่ ง เน ้นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา 
ด้านดิจิทัลเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

Advance
l  ระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะความรู ้
ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  ที่
มีความส�าคัญต ่อสมรรถนะ
หลักและการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

l  แผนพัฒนาบุคลากรท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร
ที่ตอบสนองการสร้างสมรรถนะ
หลักขององค ์การท้ังทักษะ
ความรู ้ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

มีการจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก 
เช่น มีการส่งบุคลากรไปศึกษา เพิ่มพูน
ความรู้ในด้านที่ยังขาดแคลน มีความส�าคัญ 
ครอบคลุมทุกสายงาน ทุกประเภท และ 
ทุกระดับ มีหลักสูตรการพัฒนาผู ้น�า  
นักบริหารระดับกลาง (บ.มท.) และ 
นักบริหารระดับสูง (นปส.) หลักสูตร 
การพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  
ที่ส�าคัญของการเป็นผู้น�าในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป็นต้น

Significance
l ระบบการพัฒนาบุคลากรและ

ผู ้ น� า ให ้ มี ทั กษะที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได ้หลากหลายมี
ความรอบรู้ สามารถตัดสินใจ
และมีความคิดในเชิงวิกฤติ 
พร้อมรับปัญหาที่มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น (Fluid Intelligence/
Complex Problem Solving)

l  การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และสามารถปฏิบัติ งานได ้
หลากหลายการพัฒนาบุคลากร
และผู้น�าให้มีความรอบรู้ เป็น
นักคิด มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤติ
(Critical Thinking) ที่จะพร้อม
รับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน

มีการอบรมภาวะผู้น�าและสมรรถนะหลัก
ในการตัดสินใจให้กับบุคลากรในทุกระดับ  
ไม่เฉพาะแต่ผู ้บริหาร มีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการท�างานและการวางแผน
ร่วมกัน มีความรู้และทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสื่อสารแบบดิจิทัล สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหา มีการประเมินผลและทบทวน
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๕.๔ ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหาสร้าง 
 ความรอบรู้ และความมีจริยธรรม
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หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนการ และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน�า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงข้ึน บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการ
แก่ประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Basic Advance Significance

ออกแบบกระบวนการที่
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจน
จบทั้งงานภายในและ
งานที่ข้ามส่วนราชการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด

ติดตามควบคุม
กระบวนการ

โดยใช้ตัววัดและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการ
กระบวนการ

และการบูรณาการ 
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ๖.๑ กระบวนการท�างาน

เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบน�าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

บริหารจัดการและ
ปรับปรุง

อย่างเป็นระบบทั้ง
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน

สร้างนวัตกรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการ
หลัก สนับสนุนการ

บริการ และการสื่อสาร

สร้างนวัตกรรมของ
กระบวนการระดับ

องค์การจนเกิด
ความเป็นเลิศ  

เพื่อประโยชน์แก่
ประชาชนและภาคธุรกิจ

๖.๒ การสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุงผลผลิต

กระบวนการ การให้บริการ

๖.๓ การลดต้นทุนการใช้

ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และความสามารถในการแข่งขัน

วิเคราะห์ต้นทุนและ
ลงทุนในทรัพยากรที่ใช้
ในกระบวนการหลัก
และกระบวนการ

สนับสนุน

ก�าหนดนโยบายการลด
ต้นทุนใช้เทคโนโลยี

และใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ใช้ข้อมูลเทียบเคียง
เพื่อสร้างนวัตกรรม  

ลดต้นทุนเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

๖.๔ การมุ่งเน้นประสิทธิผล  
ทั้งองค์กรและผลกระทบต่อ

ยุทธศาสตร์ประเทศ

ติดตามควบคุม
ประสิทธิผล

กระบวนการหลักและ 
ตัววัดเชิงยุทธศาสตร์

การเตรียมการเชิงรุก 
เพื่อลดผลกระทบ
จากความเสี่ยง

การเตรียมพร้อม 
เพื่อรับมือกับเหตุการณ์

บูรณาการกระบวนการ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ และส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ระดับ แนวทางด�าเนินการ ตัวอย่าง

Basic
l  การออกแบบกระบวนการ

ท�างานให้มีการเช่ือมโยงต้ังแต่
ต ้นจนจบ (End- to -end  
process design) เพื่อส่งมอบ
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน
รวมถึงประสานการท�างาน 
ที่ข ้ามส่วนราชการ (Cross 
boundary process) เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด

l  แนวคิดการออกแบบกระบวนการ
ท�างานที่เชื่อมโยงต้ังแต่ต้นจนจบ 
(End-to-end process design) 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่
ประชาชน และไม่เกิดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล ้อม การ
ประสานงานในกระบวนการ 
ท่ีต้องผ่านหลายส่วนราชการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจ
เกี่ยวกับการวิจัยและตรวจชันสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
และสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ของประ เทศ  ดั ง น้ั น  แนวคิ ดหลั ก 
ในการออกแบบผลผลิตการให้บริการ และ
กระบวนการ จึงเน้นคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
สากล ความน่าเชื่อถือ ระบบการสอบ 
ย้อนกลับ เพื่อสนับสนุนการเป็นห้อง
ปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ เป็นต้น

Advance
l  มี ก า ร ติ ด ต า ม ค ว บ คุ ม

กระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยและข้อมูลร่วม
กับเครือข่ายภายนอกเพื่อการ
ท�างานที่เกิดประสิทธิผล

l  การติดตามควบคุมกระบวนการ
โดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยการ
ติดตามควบคุมกระบวนการ
โดยการใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่าย
จากภายนอก

มีการติดตามและควบคุม การควบคุม
กระบวนการผ่านตัวชี้วัด เช่น การส่งมอบ
งบประมาณตามกรอบเวลา ผ่านเครือข่าย
ดิจิทัล เช่น การใช้ Barcode ในการ
ติดตามระบบจัดส่งของเอกสาร การติดตั้ง 
GPS ในการติดตามเวลาการท�างานของ 
รถโดยสารและรถบรรทุกสินค้า เป็นต้น

Significance
l  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

จัดการกระบวนการและการ
ติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว 
ฉับไว และตอบสนองการ 
บูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
(Operational excellence)

l  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการกระบวนการและการ
ติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว 
การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้น หรือการใช ้ข ้อมูล
เทียบเคียง (Benchmarks)  
ผลการด�าเนินงานเพื่อออกแบบ
กระบวนการท�างานให้ตอบสนอง
การบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ

แนวคิดการจัดการกระบวนการที่ มุ ่งสู ่
ความเป็นเลิศทั้งองค์การ อาจคิดในภาพรวม
โดยเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้ง หรืออาจทดลอง
ปรับรูปแบบการท�างานในบางพื้นที่ เช่น 
การปรับระบบการช�าระเงินให้เป็น e-money 
อาจเร่ิมต้นทดลองในจังหวัดใดจังหวัดหน่ึง 
การปรับระบบเป็น paperless office 
อาจเริ่มต้นจากใบค�าร้องในระบบการบริหาร
บุคคลภายในกรม ฯ เป็นต้น โดยมีการ
วางแผน การก�าหนดมาตรการขั้นตอน  
มีการติดตาม

๖.๑ กระบวนการท�างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

Basic
l  การบริหารจัดการกระบวนการ

อย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน
มีการติดตาม และปรับปรุงเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิผลโดยมุ่งเน้น
คุณค่าแก่ประชาชน

l  มีการบริหารจัดการกระบวนหลัก
และกระบวนการสนับสนุน
อย่างเป็นระบบก�าหนดตัวชี้วัด
ที่ ใช ้ ในการติดตามควบคุม 
การด�าเนินการ มีแนวทางและ
เครื่องมือในการปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนการ และการบริการ
ให้ดีขึ้น

การบริหารจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 
การวางแผน การก�าหนดผู ้รับผิดชอบ  
เป้าหมาย ตัวชี้วัดในกระบวนการ เครื่องมือ 
และมีการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ เช่น 
การปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น 
มีการลดขั้นตอนการให้บริการ การรวมศูนย์
การบริการ โดยมีการบริหารจัดการตาม
ตัวชี้วัด และสามารถวัดผลการปรับปรุง 
ที่ดีขึ้น มีการติดตามและทบทวนผล 
การปฏิบัติงานเพื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย

Advance
l  การสร ้างนวัตกรรมในการ

ปรับปรุงกระบวนการ
 - กระบวนการหลัก
 - กระบวนการสนับสนุน
 - การบริการประชาชน
 - ความสะดวกและการสื่อสาร

l  มีการสร้างนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงให้เกิดข้ึนในกระบวนการ
หลักกระบวนการสนับสนุน 
การบริการประชาชน ความ
สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร

เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเรียนรู้ข้ันตอนการบริการ 
และรับรู้ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ตลอดจนการรับข้อมูลจากผู ้รับบริการ
ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
ในการบริการทางการแพทย์ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล เป็นต้น

Significance
l  การสร ้างนวัตกรรมในการ

ป รั บ ป รุ ง ผ ล ผ ลิ ต  แ ล ะ 
ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ใ น เ ชิ ง
กระบวนการระดับองค ์การ 
จนเกิดความเป็นเลิศ น�าไปสู่
ผ ล ลั พ ธ ์ ที่ เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ช น  ์
กับประชาชนและภาคธุรกิจ 
(Public value)

l  การสร ้ างความร ่ วมมือกับ 
ทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการการสร้างนวัตกรรม
การปรับปรุงที่มีผลกระทบสูง
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
อาจด�าเนินการผ่าน Government 
Innovation Lab โดยอาศัย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking)

เช่น จังหวัดนนทบุรีส่งเสริมเชิดชูเอกลักษณ์
ของทุเรียนจังหวัดนนทบุรีว่ามีคุณภาพ
และเป็นสินค้า Premium มีการจัดท�า
ประวัติสายพันธ์ุประกวดพันธุ์ และประมูล
ทุเรียน โดยร ่วมมือกับภาคเกษตรกร 
เอกชนและสื่อสาธารณะ ส่งผลให้ทุเรียน
จังหวัดนนทบุรีเป ็นที่ต ้องการสูง และ 
มีราคาดี เป็นต้น

๖.๒ การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ
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ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

Basic
l  มีการวิ เคราะห ์ต ้นทุนและ 

การลงทุนในทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพื่อการ
ควบคุมต้นทุนโดยรวม

l การวิเคราะห์ต้นทุน และการ
ลงทุนในทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้
ใ นก ระบวนกา รหลั ก และ
กระบวนการสนับสนุน เช่น
การวิเคราะห์ต้นทุนรวม ต้นทุน
โครงการ ต้นทุนด้านการบริหาร
จัดการทั้ งทางตรงทางอ ้อม  
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ จ�าแนก
เป็นสัดส่วนเพื่อน�าไปใช้ในการ
ติดตามควบคุม การวางแผน
การลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว

มีการน�าผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ 
เช่น การเบิกค่าล่วงเวลา ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริหารโครงการ เป็นต้น มาก�าหนดเป็น
นโยบายการลดต้นทุน เช่น กรมสรรพากร
มีการวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนโดยรวม 
๒ ด้าน คือ (๑) ควบคุมต้นทุนภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ�ากัดก่อให้เกิดผลิตภาพ (๒) การควบคุม
ต้นทุนเพื่อลดต้นทุนของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งด้านเวลา ค่าใช้จ่าย
ในการเสียภาษี และอื่น ๆ  ซึ่งปรากฏข้อมูล
ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า การจัดเก็บภาษี 
ทุก ๑๐๐ บาท มีต้นทุนในการจัดเก็บ 
๐.๖๙ บาท และข้อมูลจากการจัดล�าดับ
ความยากง่ายในการท�าธุรกิจในประเทศไทย 
พบว่า ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในล�าดับ
ที่ ๗๐ จึงน�ามาตั้งเป้าหมายในการปรับปรุง 
เป็นต้น

Advance
l  น�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานจาก

  - นโยบายการลดต้นทุน
  - การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  - แบ่งปันทรัพยากรในการท�างาน 

 ร่วมกัน

l ก า ร ล ด ต ้ น ทุ น แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน
จากการใช้เทคโนโลยีและการ
แบ่งปันทรัพยากรในการท�างาน
ร่วมกันการติดตามผลการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

เช่น สป.สธ. ได้วางกลไกในการควบคุมต้นทุน
โดยรวมดังนี้ (๑) การติดตามควบคุมผ่าน
การบริหารจัดการและการก�าหนดเป็น 
ตัวชี้วัดของ สป.สธ. (๒) การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล  
ลดค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ลดอัตราการ 
กลับมารักษาซ�า้ และลดข้อฟ้องร้องในการ
รับบริการ (๓) การบริหารจัดการร่วม คือ
การบริหารจัดการในเขตสุขภาพ ๑๒ เขต 
เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร 
งบประมาณ และการลงทุน การจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ร่วม (๔) การบริหารการเงิน
การคลัง เป็นต้น

๖.๓ การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพ และความสามารถ 
 ในการแข่งขัน
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ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

Significance
l  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 

นวัตกรรมในการลดต ้นทุน 
เพื่ อ เ พ่ิมขี ดความสามารถ 
ในการแข ่งขันโดยใช ้ข ้อมูล
เทียบเคียงทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ

l  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการลดต้นทุนการใช้
ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
เพ่ือการลดต้นทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

เช่น กรมสรรพากรมีการน�า IT มาใช้ใน
กระบวนการท�างานและให้บริการเพื่อลด
ต้นทุนของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
เช่น การยื่นแบบภาษี ผ่าน RD Smart Tax 
Application ท�าให้สามารถยื่นแบบได้ทุกที่ 
ทุกเวลา เป็นต้น

ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

Basic
l  การติดตามควบคุมประสิทธิผล

ของกระบวนการหลัก และ 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ท้ังใน
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
ต้นทุน เพื่อการส่งมอบคุณค่า
ต่อประชาชนและผู ้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

l  การติดตามควบคุมกระบวนการ
สนับสนุนต ่ า ง  ๆ  ภายใน 
ของส่วนราชการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัยต ้นทุน เพื่อ 
การส่งมอบคุณค่าต่อประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

l  การติดตามควบคุมกระบวนการ
หลักโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัด
ของกระบวนการหลัก ในมิติ
ต่าง ๆ  เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ 
ต้นทุน ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคม การดูแล
สาธารณสุขและสาธารณภัย 
เป็นต้น มีการติดตามควบคุม
กระบวนการสนับสนุนโดยใช้
ข ้ อ มู ล แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
กระบวนการสนับสนุน ในมิติ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการ

มีการก�าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการท�างาน
ทั้งกระบวนการหลักและสนับสนุน มีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และระบบการ
รายงานผล เช่น การติดตามรายงานข้อมูล
ด ้านน�้ าผ ่านระบบฐานข ้อมูลน�้ าของ
กรมชลประทาน การติดตามข้อมูลของ 
สป.สธ. ผ่านฐานข้อมูล HDC Big data 
และการเทียบเคียงตัวชี้วัดกับ WHO เป็นต้น

๖.๔ การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์
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ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

Advance
l  การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด

ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ อ า จ เ กิ ด ต ่ อ
ประสิทธิผลขององค์การ โดย
การจัดการความเสี่ยง

l  การติดตามควบคุมกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน
โดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลทั้งใน
เชิงป้องกันและเชิงรุก

l  การเตรียมพร ้อมเพื่อรับมือ 
กับเหตุการณ ์ภัยพิ บั ติและ
ภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกระบวนการ
และน�ามาแก้ปัญหาได้อย่างทัน
ท่วงที

l  การติดตามควบคุมตัวชี้วัดน�า
(Leading Indicators) ทั้งเชิง
ป้องกันและเชิงรุก ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลของกระบวนการ 
และน�ามาแก้ปัญหาได้อย่างทัน
ท่วงที การจัดการความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียม
พร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน ตลอดจน
การเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อลด
ความเสียหาย

เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลของฐานการจัด
เก็บภาษีบูรณาการกับข้อมูลการเก็บภาษี
และทะเบียนราษฎร์ของประชาชน น�าไป
ก�าหนดเป้าหมายในการเก็บภาษี โดยดู
สถิติของอายุและรายได้ประชากร เมื่อ
ทราบว ่า มีความเ ส่ียงที่ จะไม ่ ได ้ภาษ ี
ตามเป้าหมายจึงได้มีศึกษาวิจัยช่องว่าง 
ในการจัดเก็บภาษีของกลุ่มต่าง ๆ พบว่า 
การท�าบัญชีของวิสาหกิจขนาดย่อมเป็นผล
ให้การรายงานข้อมูลที่ไม่ตรงตามความ
เป็นจริง จึงออกมาตรการจูงใจให้กลุ ่ม 
เป้าหมายเข้าสู่ระบบการส่ือสารในการเฝ้า
ระวังภัยของจังหวัดต่าง ๆ  ทั้งภัยธรรมชาติ 
และภัยน�้า เป็นต้น

Significance
l  การประสานงานและบูรณาการ

ของกระบวนการต่าง ๆ ทั้ง 
ภายในและภายนอกเพื่อการ
สร ้างมูลค ่า เพิ่มตอบสนอง
ยุทธศาสตร ์ และส ่ งผลต ่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

l  มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้ ง ก ร ะบวนการหลั กและ
กระบวนการสนับสนุนที่อาจ 
ส ่งผลกระทบต ่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การประสานงาน
และบู รณากา รทั้ ง ภ าย ใน 
และภายนอกเพื่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ และผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

เช่น การประสานงานในการปรับปรุง
กระบวนการแก้ไขความยากง่าย 
ในการท�าธุรกิจ (Ease of Doing busi-
ness) การบูรณาการของหน่วยงานหลาย
กระทรวงในการชูนโยบาย Medical Hub 
ของอาเซียน การประสานงานกับภาค
เอกชนในการแก้ไขปัญหาการประมงผิด
กฎหมาย (IUU) เป็นต้น



52
คู่มือ PMQA 4.0
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด ๗ ผลลัพธ์การด�าเนินการ

เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการก�าหนดตัววัดที่ส�าคัญซ่ึงสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการท้ัง 

๖ หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้ง

เป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพื่อค้นหาหนทางสร้าง

นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การที่ส่งผลให้ผลลัพธ์

มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น

การบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

Basic
(Level & Early trend)
ระบุตัววัดที่ส�าคัญ มีการ
ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
และมีความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลกับกระบวนการ

Advance
(Focus Improvement)
ตัววัดมีผลการด�าเนินงาน

สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๑-๕

Significance
(Integration)

ตัววัดมีผลการด�าเนินงาน
สูงกว่าค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ ๕

๗.๑ ด้านพันธกิจ

l  ตัววัดตามภารกิจหลัก*
l การบรรลุตาม

ยุทธศาสตร์อื่น ๆ 

l  ตัววัดตามแผน
ยุทธศาสตร์*

l  การด�าเนินการ 
ด้านกฎหมาย

l  ตัววัดตามนโยบายและ
แผนรัฐบาล

๗.๒ ด้านผู้รับบริการและ
ประชาชน

l  ความพึงพอใจ*
l  ความผูกพันและการ

ให้ความร่วมมือ*

l  การแก้ไขเรื่องร้องเรียน
l  ประชารัฐ

l  การปรับเปลี่ยนด้าน
บริการที่เกิดประโยชน์

๗.๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร

l  จ�านวนนวัตกรรมต่อ
บุคลากร*

l  บุคลากรอาสาสมัครใน
โครงการที่สนอง
นโยบายหน่วยงาน*

l  บุคลากรร่วมในภาคี
เครือข่าย

l  ความก้าวหน้า

l  การเรียนรู้และผล 
การพัฒนา*

๗.๔ ด้านการเป็นต้นแบบ

l  จ�านวนรางวัลที่ได้รับ
จากภายนอก*

l  จ�านวนบุคลากรที่ได้
รับการยกย่องจาก
ภายนอก

l  การจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ

l  จ�านวนรางวัลที่ได้รับ
จากหน่วยงานระดับ
กรม/กระทรวง

l  จ�านวน Best 
practice*



53
คู่มือ PMQA 4.0

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบรรลุผล
ตามตัวชี้วัด

Basic Advance Significance

๗.๕ ด้านผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม

l  การบรรลุผลตัววัดร่วม* l  ตัววัดด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม

๗.๖ ด้านการลดต้นทุน  
สร้างนวัตกรรม และ

การจัดการกระบวนการ

l  การลดต้นทุน*
l  นวัตกรรมการปรับปรุง

กระบวนการ
l  ผลการปรับปรุงจาก

การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล*

l  ประสิทธิผลการ
บรรเทาผลกระทบด้าน
ภัยพิบัติต่าง ๆ 

l  นวัตกรรมด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ และ
กฎหมาย

ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

๑. ตัววัดตามภารกิจหลัก* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตาม
พันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ
ตามท่ีระบุไว้ (Function base, 
Area base)

- จ�านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้
- รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ

๒. ตัววัดตามนโยบายและแผน
รัฐบาล 

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ ์ 
ตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
(Agenda-base)

- ร้อยละของเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี พัฒนาการ
สมวัย

- ความส�าเร็จของการขับเคลื่อนการ 
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ 
การบริการภาครัฐ

- ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง

๓. การด�าเนินการด้านกฎหมาย ตัว ช้ีวัดของการบรรลุผลการ
ด�าเนินการด้านกฎหมาย

- ร้อยละของการช�าระกฎหมายให้ทันกับ
การบังคับใช้

- ร้อยละของการจับกุมผู ้ด�าเนินการผิด
กฎหมาย

- จ�านวนกฎ ระเบียบ ของหน่วยงาน 
ที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง

๗.๑ การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
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ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

๔. ตัววัดของการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์* 

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตร์

- ร้อยละความส�าเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนยุทธศาสตร์

- ร ้ อยละของงาน พัฒนาประ เทศที่
สามารถด�าเนินการตามแผนงานพัฒนา
ประเทศของกองบัญชาการกองทัพไทย

- ร้อยละความส�าเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๔)

๕. การบรรลุตามยุทธศาสตร ์ 
อื่น ๆ เช่น การบรรลุตัววัดร่วม
การจัดอันดับ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธ
ศาสตร์อื่นๆ ตามนโยบายของ
ส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น 
ตัววัดร่วม ตัววัดท่ีแสดงถึงการ
ปรับปรุงระดับในการจัดอันดับ
โดยองค์การภายนอกประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

- อันดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้านผลิต
ภาพแรงงาน (Labor Productivity) 
โดย IMD

- ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน 
IMD

- อันดับขีดความสามารถด้านโครงสร้าง
พลังงานของประเทศ (EAPI)

๗.๒ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน

ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

๑. ความพึงพอใจของ
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
 ส่วนเสีย*

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของ
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้
บริการของส่วนราชการ

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

- ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร

๒. ผลของความผูกพัน
 และการให้ความร่วมมือ*

ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพัน
และการให ้ความร ่วมมือจาก
ประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการ
จากส่วนราชการ

- ร้อยละของครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือ
ในการคัดแยกขยะครัวเรือน

- จ�านวนเครือข่ายจิตอาศัยที่ท�าหน้าที ่
ในการเฝ้าระวังเตือนภัย

๓. ผลการด�าเนินการ
 ด้านโครงการประชารัฐ

ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือ
ความส�าเร็จของการด�าเนินการ
ด ้านโครงการประชารัฐ เช ่น  
ยอดการจ�าหน่ายสินค้าภายใต้
โครงการประชารัฐ

- จ�านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในโรงเรียน
ประชารัฐภาคใต้ภายใต้ความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เสี่ยงภัย

- ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยที่สามารถใช้
สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ ๑ ต.ค. ๖๐
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๔. ผลจากการปรับเปลี่ยน
 ด้านการบริการที่เกิดประโยชน์
 ต่อผู้รับบริการที่สามารถ
 วัดผลได้

ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงผลจากการ
ปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และ
นวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์
ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้

- ร้อยละของผู้รับบริการที่ขอต่อทะเบียน
ผ่านช่องทางออนไลน์

- ร้อยละของผู้รับบริการยื่นแบบผ่าน RD 
Smart Tax

- จ�านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work –
Integrated Learning) (ระบบทวิภาคี)

๕. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วและเกิดผล

- ร้อยละของจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยว
กับการด�าเนินงานของ สพฐ. สามารถ
ด�าเนินการได้ข้อยุติ

- ร้อยละของจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

๗.๓ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

๑. จ�านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร* ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรม
ที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ

- จ�านวนระบบสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้นภายในส่วนราชการ

- จ�านวนโครงการ R๒R ที่ส่งเพื่อการเข้า
ประกวด

- จ�านวนรางวัลด ้านนวัตกรรมระดับ
บุคคลและกลุ่มงาน

- จ�านวนโครงการวิจัยต่อบุคลากรที่มีการ
ด�าเนินการจนส�าเร็จตามแผน

๒. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการ
พัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

- ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ภาวะผู้น�า ผ่านเกณฑ์การประเมินความ
รู้ตามที่ก�าหนด

- จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนให้มี
ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น

- จ�านวนงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่แล้ว
เสร็จและน�าไปใช้ประโยชน์

๓. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้น
 สู่ต�าแหน่งตามแผน

ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่
ต�าแหน่งตามแผน

- ร้อยละของต�าแหน่งที่สามารถจัดท�า 
เส้นทางความก้าวหน้า

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับวุฒิบัตรด้าน
ความรู้จากภายนอก
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๔. จ�านวนบุคลากรที่ได้รับ
 การแต่งตั้งให้ไปร่วมใน
 ภาคีเครือข่ายภายนอก
 ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ
ส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

- จ�านวนก�าลังพลที่เข้าร่วมการบรรเทา
ภัยพิบัติภัยและการช ่วยเหลือด ้าน
มนุษยธรรม (Humanitarian Assistance 
and Disaster Relief:HADR) ระดับ
อาเซียน

- จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ไป
เป็นกรรมการในหน่วยงานภายนอก
(โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน)

๕. จ�านวนบุคลากรที่อาสาสมัคร
 ในโครงการที่ตอบสนอง
 นโยบายหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ
ส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครใน
โครงการที่ตอบสนองนโยบาย
หน่วยงาน

- จ�านวนบุคลากรที่ เข ้าร ่วมโครงการ 
จิตอาสาทั้งภายในและภายนอกที่ไม่ได้รับ
ผลตอบแทน

ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

๑. จ�านวนรางวัลที่ได้รับ
 จากภายนอก*

ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความส�าเร็จของ
การเป็นต้นแบบของส่วนราชการ
ที่ ได ้รับรางวัลจากหน ่วยงาน
ภายนอกท่ีแสดงถึงความส�าเร็จ
ในการปรับปรุงกระบวนการ

- จ�านวนกระบวนงานที่ได้รับรางวัล
- จ�านวนรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการ

ภาครัฐ (ส�านักงาน ก.พ.ร.)
- รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการ 

แบบมีส่วนร่วม (ส�านักงาน ก.พ.ร.)

๒. จ�านวน Best practice* ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความส�าเร็จของ
การเป็นต้นแบบของส่วนราชการ
ที่เป็น Best practice

- คะแนนการประเมินความโปร่งใสจาก
หน่วยงานภายนอก (ในระดับดีขึ้นไป)

- จ�านวนรางวัลด้านความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

๓. จ�านวนรางวัลที่ได้รับ
 จากหน่วยงานระดับกรม/
 ระดับกระทรวง

ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความส�าเร็จของ
การเป็นต้นแบบของส่วนราชการ 
ได้แก่
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่

ส่วนราชการระดับกรมมอบให้
หน่วยงานย่อยในสังกัด

- รางวัลระดับกระทรวง เป็น
รางวัลท่ีมอบให้กับส่วนราชการ
ระดับกรมในสังกัด

- จ�านวนรางวัล OBEC AWARD

๔. การจัดอันดับในระดับ
 นานาชาติ

ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความส�าเร็จของ
การแข่งขัน โดยได ้รับการจัด
อันดับในระดับนานาชาติ

- อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
- ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์

ปัญหาคอร์รัปชัน

๗.๔ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
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๕. จ�านวนบุคลากรที่ได้รับ
 การยกย่องจากภายนอก

ตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงความส�าเร็จของ
การเป็นต้นแบบของส่วนราชการ 
โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับ
การยกย่องจากภายนอก

- จ�านวนรางวัลที่ได้รับจาก ปปส.
- จ�านวนรางวัลที่ได้รับจาก กฟผ.

๗.๕ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ตัววัด ค�าอธิบาย ตัวอย่าง

๑. การบรรลุผลของตัววัดร่วม
 (กระบวนการที่ด�าเนินการ
 ร่วมกับหลายหน่วยงาน)*

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การ
บรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมี
กระบวนการที่ด�าเนินการข้าม
หลายหน่วยงานของส่วนราชการ  
(Area base)

- อัตราการเข้าเรียนในพื้นที่ของประชากร
วัยเรียนในแต่ละระดับชั้น

- ระดับความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาประมง
ที่ผิดกฎหมาย (IUU)

๒. ตัววัดผลกระทบจากการ
 ด�าเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดท่ีสะท้อนถึงผลกระทบ
จากการด�าเนินการท่ีมีต ่อด้าน
เศรษฐกิจ

- สัดส่วนของรายได้ภาษีสรรพสามิตต่อ
รายได้รัฐบาล

- หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP

๓. ตัววัดผลกระทบจากการ
 ด�าเนินการที่มีต่อด้านสังคม

ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงผลกระทบ
จากการด�าเนินการท่ีมีต ่อด้าน
สังคม

- จ�านวนเร่ืองความคืบหน้าของความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน

- ร้อยละของต�าบลน�าร่องที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

๔. ตัววัดผลกระทบจาก
 การด�าเนินการที่มีต่อด้าน
 สาธารณสุข

ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงผลกระทบ
จากการด�าเนินการที่มีต ่อด้าน
สาธารณสุข

- ร้อยละของเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี มีพัฒนาการ
สมวัย

- อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ – 
๑๙ ปี ต่อพันคน

๕. ตัววัดผลกระทบจาก
 การด�าเนินการที่มีต่อด้าน
 สิ่งแวดล้อม

ตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนถึงผลกระทบ
จากการด�าเนินการที่มีต ่อด้าน 
สิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดการขยะมูลฝอย

- จ�านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน�้า 
ที่เพิ่มขึ้น
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๑. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับ
กระบวนการที่เกิดจากการ
ปรับปรุงงาน และการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้)*

ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งใน
ระดับกระบวนการอันเกิดจาก
การปรับปรุงงาน และการน�า
เทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช ้เพื่อลด
ต้นทุนในการท�างาน

- ร้อยละของกระบวนการท�างานที่ได้รับ
การปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
และการลดขั้นตอน

- ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง

๒. จ�านวนนวัตกรรมของ
 การปรับปรุงกระบวนการ

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการ

- จ�านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง
- จ�านวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง

พัฒนาตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาติ

- จ�านวนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในส่วน
ราชการ

๓. ผลการปรับปรุงจากการ
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุง
กระบวนการ และการบริการจาก
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม

- รางวัลซอฟแวร์จากสมาคมซอฟแวร์
- ร้อยละของต้นทุนที่ลดลงจากการใช้

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๔. ประสิทธิผลของการ
 บรรเทาผลกระทบด้าน
 ภัยพิบัติต่าง ๆ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของ
การบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติ
ต่าง ๆ

- ร้อยละของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ที่ได้รับการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ประจ�าปี

- ระดับการประเมินความพร้อมในการ 
เตรียมรับภัยพิบัติ

๕. นวัตกรรมการปรับปรุง
 ด้านนโยบาย กฎระเบียบ
 และกฎหมาย

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง
ด้านนโยบาย กฎระเบียบ และ
กฎหมาย

- จ�านวนมาตรการภาษี เพื่อส ่งเสริม 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

- ความส�าเร็จของการแก้ไขกฎหมาย 
เพื่อการปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภค

๗.๖ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
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 การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) คือการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของการด�าเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการ
แปรเปลี่ยนเข้าสู่ “ยุค ๔.๐” ที่มุ ่งเน้น “การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม  
ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน” จึงท�าให้เกณฑ์ PMQA เริ่มมีรอยต่อระหว่างแนวคิดของเกณฑ์ 
PMQA แบบเดิม (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) กับเกณฑ์ PMQA ๔.๐ อันเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารและบุคลากร
ทุกระดับขององค์กร ทุกคนต้องร่วมกันเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบการด�าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่
ยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมส�าหรับการดูแลและให้บริการประชาชนในยุค ๔.๐ 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ น�าไป 
ปรับใช้เพื่อพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงผลการด�าเนินการ  
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยท�าให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ  
แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการ การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน�าเกณฑ์นี้ 
ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบหรือประเมินองค์กรตนเองในทุกระบบบริหารงาน  
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ�๔.๐�(PMQA�๔.๐)� 

ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำ�ปีงบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๔

ส่วนที่๔
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๔.๑ องค์ประกอบ PMQA 

 เกณฑ์ PMQA ประกอบด้วยองค์ความรู้ส�าคัญในการบริหารและด�าเนินงานของหน่วยงาน
ประเด็นส�าคัญ ๗ หมวด ดังนี้ ได้แก่
 หมวด ๑ การน�าองค์การ : เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารส่ังการ หรือชี้น�าให้องค์การ 
มีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการก�ากับดูแลองค์การ วิธีการที่องค์การใช ้
เพื่อบรรลุผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง 
การสนับสนุนชุมชนที่ส�าคัญ
 หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท�าวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์การ การน�าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า
 หมวด ๓ การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการตรวจประเมินว่า
หน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความส�าเร็จของหน่วยงาน
ในระยะยาวอย่างไร รวมทั้งวิธีการในการค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การสร้างความสัมพันธ์ และการใช้สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและ
ค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
 หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กร 
มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและสินทรัพย์
ทางความรู้ องค์การมีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินว่า
หน่วยงานใช้ผลการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด�าเนินการอย่างไร
 หมวด ๕ การมุ ่งเน้นบุคลากร : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไร 
ในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก�าลังด้านบุคลากร และในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรท่ีก่อให้เกิดผลการด�าเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้าง
ความผูกพัน บริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อน�าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ 
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร
 หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการท�างาน รวมท้ัง
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จและยั่งยืน
 หมวด ๗ ผลลัพธ์การด�าเนินการ : เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐมีวิธีการอย่างไร
ในการประเมินผลการด�าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส�าคัญทุกด้านของหน่วยงาน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส�าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน�าองค์การและการก�ากับดูแลองค์การ ผลลัพธ์ 
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ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต และผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระดับผลการด�าเนินการของหน่วยงานเปรียบเทียบกับ 
คู่เทียบและหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน

๔.๒ เกณฑ์การให้คะแนน 

 ก�าหนดผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางการประเมินระดับการพัฒนา ๓ ระดับ
 ๑. ระดับพื้นฐาน   ๓๐๐ คะแนน (Basic)
 ๒. ระดับก้าวหน้า   ๔๐๐ คะแนน (Advance)
 ๓. ระดับพัฒนาจนเกิดผล  ๕๐๐ คะแนน (Significance)
 ๑. ระดับพื้นฐาน (Basic) มีผลประเมินเทียบเท่า ๓๐๐ คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ ๓๐๐ คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด�าเนินการในเรื่องส�าคัญทุกหมวด  
อย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผล ตอบสนอง 
พันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐
 ๒. ระดับก้าวหน้า (Advance) มีผลประเมินเทียบเท่า ๔๐๐ คะแนน ส่วนราชการที่มี
คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ ๔๐๐ คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด�าเนินการในเรื่องส�าคัญ 
ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผล 
ตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมาย
ของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ ๔.๐
 ๓. ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) มีผลประเมินเทียบเท่า ๕๐๐ คะแนน  
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ ๕๐๐ คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด�าเนินการ 
ในเร่ืองส�าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ จนเกิด
ประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและ 
การบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วนจนเกิดการพัฒนาตามแนวทาง 
การเป็นระบบราชการ ๔.๐ จนเกิดผล

๔.๓ เกณฑ์ระดับชาติ  

 ฐานคะแนนเต็มจากการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๔๐ (ของเกณฑ์ PMQA ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)  
และมีคะแนนรวม ๔๐๐ คะแนนขึ้นไป จึงจะได้ระดับดีเด่น หรืออยู่ในระดับ Advance ซ่ึงถือว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินสู่ระบบราชการ ๔.๐
  ฐานคะแนนเต็มในการประเมิน ๑,๐๐๐ คะแนน
  คะแนน หมวด ๑ – ๖ คะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน
  คะแนนผลลัพธ์ หมวด ๗ แบ่งเป็น ๖ มิติ (๗.๑ – ๗.๖) ๔๐๐ คะแนน
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หมวด/หัวข้อ คะแนนเต็ม
รางวัลฯ ระดับ 
ดีเด่น (๔๐๐)

๑. การน�าองค์กร ๑๒๐ ๔๘

๒. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๘๐ ๓๒

๓. การให้ความส�าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑๑๐ ๔๔

๔. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๑๐๐ ๔๐

๕. การมุ่งเน้นบุคลากร ๙๐ ๓๖

๖. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ๑๐๐ ๔๐

๗.๑  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ ๖๐ ๒๔

๗.๒  การบรรลุผลลัพ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน ๗๐ ๒๘

๗.๓  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ๗๐ ๒๘

๗.๔  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ ๗๐ ๒๘

๗.๕  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
  สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๖๐ ๒๔

๗.๖  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
  และการจัดการกระบวนการ

๗๐ ๒๘

Total ๑,๐๐๐ ๔๐๐

๔.๔ เกณฑ์ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หมวด
ค่าน�้าหนัก

ร้อยละ
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมวด ๑ การน�าองค์กร ๑๒ ๓.๖๐ ๔.๘๐ ๖.๐๐

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ๘ ๒.๔๐ ๓.๒๐ ๔.๐๐

หมวด ๓ การให้ความส�าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
  ส่วนเสีย

๑๑ ๓.๓๐ ๔.๔๐ ๕.๕๐

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ๑๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๕๐

หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ๙ ๒.๗๐ ๓.๖๐ ๔.๕๐

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ๑๐ ๓.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐

รวม หมวด ๑ - ๖ ๖๐ ๑๘.๐๐ ๒๔.๐๐ ๓๐.๐๐
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หมวด
ค่าน�้าหนัก

ร้อยละ
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

๗.๑  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ ๖ ๑.๘๐ ๒.๔๐ ๓.๐๐

๗.๒  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ
  และประชาชน

๗ ๒.๑๐ ๒.๘๐ ๓.๕๐

๗.๓  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ๗ ๒.๑๐ ๒.๘๐ ๓.๕๐

๗.๔  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ ๗ ๒.๑๐ ๒.๘๐ ๓.๕๐

๗.๕ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบ
  ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

๖ ๑.๘๐ ๒.๔๐ ๓.๐๐

๗.๖ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน
  การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

๗ ๒.๑๐ ๒.๘๐ ๓.๕๐

รวม หมวด ๗ ๔๐ ๑๒.๐๐ ๑๖.๐๐ ๒๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐

เกณฑ์การเทียบระดับคะแนน :

 ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔  ระดับ ๕

-  -  ๓  ๔  ๕

ค�าอธิบายเกณฑ์ :
 ค่าน�้าหนักช่วง ๓๐.๐๐ – ๓๙.๙๙  เทียบคะแนนระดับ ๓ 
  หมายถึง มีผลการด�าเนินงานอยู่ในขั้นพื้นฐาน
 ค่าน�้าหนักช่วง ๔๐.๐๐ – ๔๙.๙๙  เทียบคะแนนระดับ ๔ 
  หมายถึง มีผลการด�าเนินงานผ่านการประเมินสถานะ
  ของหน่วยงานสู่ระบบราชการ ๔.๐
 ค่าน�้าหนัก ๕๐.๐๐  เทียบคะแนนระดับ ๕ 
  หมายถึง มีผลการด�าเนินงานเป็นระบบราชการ ๔.๐
  มีการพัฒนาจนเกิดผล หน่วยงานสามารถสมัคร
  การประเมินตนเองเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา PMQA 
  ของส�านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
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๔.๕ ขั้นตอนวิธีการขับเคลื่อนการด�าเนินการ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๑. แต่งตั้งคณะท�างานรับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
๔.๐ (PMQA ๔.๐) ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้รับผิดชอบ 
ควรครอบคลุมทุกกลุ่มงานภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๒. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประเมินตนเองแต่ละหมวด (หมวด ๑ – หมวด ๖) 
  ๒.๑  อ่านหัวข้อในแต่ละประเด็นให้เข้าใจ ความส�าคัญต่อหน่วยงานในการด�าเนินการ 
  ๒.๒  อ่านเรียงล�าดับจากการพัฒนาขั้นพื้นฐาน => ระดับก้าวหน้า =>ระดับเกิดผล
  ๒.๓  วิเคราะห์ว่าการด�าเนินการของหน่วยงานมีพัฒนาอยู่ในระดับใด 
  ๒.๔  เขียนสรุปการตอบประเด็นกระชับ ชัดเจน ไม่ใช้ค�าฟุ่มเฟือย มีเนื้อหาสะท้อน
   การด�าเนินการที่เกิดขึ้นจริงทุกหมวด การอ้างอิงหลักฐาน เอกสารกิจกรรม เชื่อมโยง
เป้าหมายระบบราชการ ๔.๐ ได้อย่างแท้จริง
  ๒.๕  ค�านึงถึงข้อมูลที่ปรากฏในลักษณะส�าคัญขององค์การ 
 ๓. วิเคราะห์ผลลัพธ์การด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การด�าเนินการ หมวด ๗ ทั้ง ๖ มิติ (๗.๑ – ๗.๖) โดยมีแนวทางพิจารณา
  * ควรเป็นเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีระบุในแผนปฏิบัติงานประจ�าปี ก�าหนดค่าเป้าหมาย
ชัดเจน
  *  มีผลการด�าเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย
   Basic  ระบุตัวชี้วัดส�าคัญ มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ผลการด�าเนินการ 
    เป็นไปตามเป้าหมาย
   Advance  ระบุตัวชี้วัดส�าคัญ มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ผลการด�าเนินการ 
    สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑-๕
   Significance ระบุตัวชี้วัดส�าคัญ มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ผลการด�าเนินการ 
    สูงกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๕
  * อาจเป็นตัวผลลัพธ์ที่ใช้รายงานแนวทางการประเมินอื่นได้ ถ้าหากมีผลการด�าเนินงาน
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ผลเป็นที่น่าพอใจ น�ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องตามมิติ ๗.๑ – ๗.๖ 
 ๔. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดท�า “ลักษณะส�าคัญขององค์การ” โดยตอบข้อค�าถาม
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จ�านวน ๑๓ ข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน แนะน�าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของท่าน โดยให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำบทบำทหน้ำที่ ผู้รับบริกำร หรือกำรบริหำรจัดกำร
ครอบคลุม กำรตอบค�ำถำมจะต้องพิจำรณำถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
ทั้งองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (ข้อค�ำถำมในส่วนที่ ๕)
 ๕. ศึกษา วิธีการรายงานในระบบ KRS และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ส�าหรับการรายงาน
ในแต่ละประเด็นของแต่ละหมวดให้เรียบร้อย เพื่อแนบไฟล์หลักฐานได้ตรงตามประเด็น โดยระบบ
สามารถใช้งานผ่านทาง ip address ที่ http://203.159.249.210/pmqa หรือ pmqa.psdg-obec.go.th
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 เมื่อใส่ User และ Password ของ สพท. แล้ว จะขึ้นหน้าแรกของระบบรายงาน

  

 

 
 ให้คลิกเมาส์เลือกเมนู “บันทึกข้อมูล” ระบบจะขึ้นแบบประเมินของ PMQA หมวด ๑ – 
หมวด ๗ จ�าแนกตามข้อย่อย
 l รายชื่อหมวด แถบสีฟ้า 
 l ข้อย่อยของหมวด แสดงค่าน�้าหนักของข้อย่อย
 l สถานะแต่ละระดับของข้อย่อยนั้น 
  ระดับ Basic …ประเด็นการประเมิน
  ระดับ Advance …ประเด็นการประเมิน
  ระดับ Significance …ประเด็นการประเมิน
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  5. ศึกษา วิธีการรายงานในระบบ KRS และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ส าหรับการรายงาน
ในแต่ละประเด็นของแต่ละหมวดให้เรียบร้อย เพ่ือแนบไฟล์หลักฐานได้ตรงตามประเด็น โดยระบบสามารถใช้
งานผ่านทาง ip address ที ่ http://203.159.249.210/pmqa  หรือ  pmqa.psdg-obec.go.th 
 
 

 

 

 

  

 

เมื่อใส่ User  และ Password ของ สพท. แล้ว จะขึ้นหน้าแรกของระบบรายงาน 

 

 

   

 

  

 

 

  
  ให้คลิกเมาส์เลือกเมนู  “บันทึกข้อมูล” ระบบจะขึ้นแบบประเมินของ PMQA หมวด 1 – 
หมวด 7 จ าแนกตามข้อย่อย 

 รายชื่อหมวด  แถบสีฟ้า   
 ข้อย่อยของหมวด  แสดงค่าน้ าหนักของข้อย่อย 
 สถานะแต่ละระดับของข้อย่อยนั้น  

ระดับ Basic …ประเด็นการประเมิน 
ระดับ Advance …ประเด็นการประเมิน 
ระดับ  Significance …ประเด็นการประเมิน 
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  5. ศึกษา วิธีการรายงานในระบบ KRS และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ส าหรับการรายงาน
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งานผ่านทาง ip address ที ่ http://203.159.249.210/pmqa  หรือ  pmqa.psdg-obec.go.th 
 
 

 

 

 

  

 

เมื่อใส่ User  และ Password ของ สพท. แล้ว จะขึ้นหน้าแรกของระบบรายงาน 

 

 

   

 

  

 

 

  
  ให้คลิกเมาส์เลือกเมนู  “บันทึกข้อมูล” ระบบจะขึ้นแบบประเมินของ PMQA หมวด 1 – 
หมวด 7 จ าแนกตามข้อย่อย 

 รายชื่อหมวด  แถบสีฟ้า   
 ข้อย่อยของหมวด  แสดงค่าน้ าหนักของข้อย่อย 
 สถานะแต่ละระดับของข้อย่อยนั้น  

ระดับ Basic …ประเด็นการประเมิน 
ระดับ Advance …ประเด็นการประเมิน 
ระดับ  Significance …ประเด็นการประเมิน 
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 แนวทางการตอบในแต่ละระดับ จะก�าหนดให้ กรอกเลข ๑ คือ มีการด�าเนินการ และ 
เลข ๐ คือ ไม่ได้ด�าเนินการ หรือไม่มี โดย สพท. กรอกเลข ในช่องของแต่ละระดับ 

  
 กรอกตัวเลขในแต่ละระดับการประเมินของแต่ละหมวดตามที่คณะท�างานของ สพท. ร่วมกัน
วิเคราะห์ หากระดับใดที่ไม่มีแนวทางการด�าเนินการ ให้ใส่ ๐ (ไม่สามารถข้ามระดับ) 

 คลิกเลือกสัญลักษณ์ลูกศรสีฟ้าของแต่ละระดับ เพื่อแนบเอกสาร หลักฐาน ค�าสั่ง สรุปรายงาน 
หรือภาพถ่าย ให้ตรงตามหัวข้อท่ีตอบ ส�าหรับบางประเด็นหัวข้อท่ีให้ยกตัวอย่างในช่องความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะให้ผู้รายงานพิมพ์ข้อความบอกว่า ตัวอย่างโครงการ
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  แนวทางการตอบในแต่ละระดับ จะก าหนดให้ กรอกเลข  1  คือ มีการด าเนินการ และ 
เลข  0  คือ ไม่ได้ด าเนินการ หรือไม่มี  โดย เขตกรอกเลข ในช่อง              ของแต่ละระดับ   
 

 
 

 

 
   

กรอกตัวเลขในแต่ละระดับการประเมินของแต่ละหมวด ตามที่คณะท างานของ สพท. ร่วมกัน
วิเคราะห์  หากระดับใดที่ไม่มีแนวทางการด าเนินการ ให้ใส่ 0  (ไม่สามารถข้ามระดับ)  
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  **การรายงานต้องสอดคล้องกันระหว่างการพิมพ์ข้อความยกตัวอย่าง และเอกสารแนบ
ประกอบสนับสนุน**

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนูบันทึกข้อมูลทั้งหมด

 เมื่อท่านบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าระบบจะข้ึนสัญลักษณ์ดังกล่าว จนกว่าผู้ตรวจ  
จะคลิกรับรอง
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หมวด ๑  การน�าองค์การ
ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๑๒

ประเด็นประเมินตนเอง หมวด ๑

ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหต/ุเอกสารแนบ
ระบบรายงาน

๑.๑ ระบบการน�าองค์การที่สร้างความยั่งยืน 

 ๑.๑.๑ การน�าระบบองค์การของผู้บริหาร
 ผอ.สพท. ก�าหนดทิศทางของ
องค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน
ของ สพท.

 ผอ.สพท. ก�าหนดทิศทางของ
องค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน
ของ สพท.
 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ตอบด้าน.......................................
(ยกตัวอย่าง ๑ ด้าน)

 ผอ.สพท. ก�าหนดทิศทางของ
องค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบัน
ของ สพท.
 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ตอบด้าน.......................................
(ยกตัวอย่าง ๑ ด้าน)
 ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม  
ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น
......................................................
 สร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) เช่น 
ตอบด้าน.......................................
(ยกตัวอย่าง ๑ ด้าน)

ระดับ Advance  
ระดับ Significance
- ใส่ชื่อโครงการที่ สพท. 
เลือกสอดคล้องด้านใด 
(๑ ด้าน) 
ระบุในช่อง 
แสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
- แนบโครงการ
- หนังสือเสนอขออนุมัต ิ
ด�าเนินการโครงการฯ
แนบไฟล์ในระบบ KRS

ประเด็นการตอบการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ�๔.๐�

ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๔

ส่วนที่๕
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหต/ุเอกสารแนบ
ระบบรายงาน

 ๑.๑.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
 ผอ.สพท. สร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท�างาน

 ผอ.สพท. สร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท�างาน
 เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยวิธีการ 
(ยกตัวอย่างวิธี)..............................
. 

 ผอ.สพท. สร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท�างาน
 เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เกิดนวัตกรรมที่ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ขององค์การ

ระดับ Advance  
ระดับ Significance
- ระบุวิธีการที่ สพท.  
สร้างให้เกิดวัฒนธรรม
องค์การ
- ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้
ในช่องแสดงความคิดเห็น 
ของระบบ KRS
- แนบภาพถ่ายประกอบ
(ถ้ามี)
แนบไฟล์ในระบบ KRS

 ๑.๑.๓ การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
 ผอ.สพท. มีกระบวนการสื่อสาร 
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย  
เป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท.

 ผอ.สพท. มีกระบวนการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย  
เป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท.
 ผอ.สพท. น�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย เป้าหมายตามแผนฯ ของ
สพท. สร้างการรับรู้และเข้าใจให้
กับบุคลากรในสังกัด
 

 ผอ.สพท. มีกระบวนการสื่อสาร 
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท.
 ผอ.สพท. น�าเทคโนโลยีมาใชใ้น
การสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบาย เป้าหมายตามแผนฯ ของ
สพท. สร้างการรับรู้และเข้าใจให้
กับบุคลากรในสังกัด
 มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท.
 น�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการสื่อสาร สร้างการรับรู้
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
การตัดสินใจร่วมกันเพื่อร่วมแก้ไข
ปัญหาอย่างทันการณ์ มีประสิทธิผล 
และรวดเร็ว โดยวิธีการ ….............

ระดับ Significance
ระบุ
- ยกตัวอย่างปัญหา
- เทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหา
- วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน
- ผลส�าเร็จจากการแก้ปัญหา
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
- แนบภาพถ่ายประกอบ
(ถ้ามี)
- แนบโครงการขออนุมัติ
ด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหา 
ดังยกตัวอย่าง (ถ้ามี)
แนบไฟล์ในระบบ KRS

๑.๒ การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส สพท. ไม่ต้องด�าเนินการในข้อนี้

  ๑.๒.๑ ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านความโปร่งใส
  ๑.๒.๒ การติดตาม
  ๑.๒.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียน

๑.๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
 มีกลไก/วิธีการ สร้างเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน
 มีการกระจายอ�านาจในการ
บริหารครอบคลุมภารกิจ ๔ ด้าน 
อย่างเป็นระบบ สามารถ 
ตรวจสอบได้
(๔ ด้านตามแนวทางมาตรฐานเขต)

 มีกลไก/วิธีการ สร้างเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน
 มีการกระจายอ�านาจในการ
บริหารครอบคลุมภารกิจ ๔ ด้าน 
อย่างเป็นระบบ สามารถ 
ตรวจสอบได้
 มีแนวทาง วิธีการ เอื้อให ้
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนา และ

 มีกลไก/วิธีการ สร้างเครือข่าย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท�างาน
 มีการกระจายอ�านาจในการ
บริหารครอบคลุมภารกิจ ๔ ด้าน 
อย่างเป็นระบบ สามารถ 
ตรวจสอบได้

ระดับ Significance
ระบุ
- ยกตัวอย่างกลไก/วิธีการ
- กิจกรรม/โครงการ
- กลุ่มเครือข่ายที่ร่วม
ด�าเนินการ
- ผลส�าเร็จกิจกรรม/
โครงการ

ดึงคะแนนจาก
ผลประเมิน ITA สพท.
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหต/ุเอกสารแนบ
ระบบรายงาน

 มีแนวทาง วิธีการ ให้เกิดการ
การกระจายอ�านาจในการบริหาร
ครอบคลุมภารกิจ ๔ ด้าน เช่น
ภารกิจด้าน...................................
กิจกรรม/โครงการ .......................
เครือข่ายโดย.................................
ขัน้ตอนด�าเนนิการ.........................

 มีแนวทาง วิธีการเอื้อให้เครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการท�างาน เพื่อให้
เกิดการพัฒนา และ
 มีแนวทาง วิธีการ 
ให้เกิดการการกระจายอ�านาจใน
การบริหารครอบคลุมภารกิจ ๔ 
ด้าน เช่น 
ภารกิจด้าน...................................
กิจกรรม/โครงการ ......................
เครือข่ายโดย................................
ขั้นตอนด�าเนินการ.......................
 มีผลงานของ สพท. ที่โดดเด่น 
อันเกิดจากการสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับเครือข่าย/ผลงานโดดเด่น
เกิดจากการกระจายอ�านาจ เช่น 
¡ ผลงานนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
คือ ................................................
¡ ผลงานวัตกรรมการให้บริการ 
คือ ................................................
¡ ผลงานวัตกรรมเชิงกระบวนการ 
คือ…..............................................
(ยกตัวอย่าง ๑ ผลงาน)

ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
- แนบภาพถ่ายประกอบ
(ถ้ามี)
- แนบโครงการขออนุมัติ   
ด�าเนินการร่วมกันกับ
เครือข่าย
แนบไฟล์ในระบบ KRS

๑.๔ การค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เชิงลบต่อด้านเศรษฐกิจ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่อาจ
เกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน เช่น กิจกรรม/โครงการ
..................................................

 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่อาจ 
เกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน 
 มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่าย 
เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ 
และร่วมแก้ปัญหาได้ทันการณ์  
เช่น……..........................................
.

 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่อาจ
เกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน 
 มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่าย
เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ 
และร่วมแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 
เช่น……..........................................
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่อาจ
เกิดขึ้น และก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน 
 มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่าย
เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ 
และร่วมแก้ปัญหาได้ทันการณ์ 
เช่น……..........................................
 มีการก�าหนดตัวชี้วัดในการจัดการ
และติดตามผลกระทบเชิงลบ 
ที่วิเคราะห์ 
เช่น...............................................
 มีผลงานโดดเด่นจากการจัดการ
ผลกระทบเชิงลบที่วิเคราะห์ 
เช่น...............................................

ระดับ Basic
ระบุ
- กิจกรรม/โครงการที่เกิด
จากการวิเคราะห์ผลกระทบ
เชิงลบ ด้านเศรษฐกิจ/
สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข (เลือก ๑ ด้าน)
ระดับ Advance
ระบุ
- เครือข่ายที่ร่วมด�าเนินการ
เฝ้าระวัง และยกตัวอย่าง
แก้ปัญหา
ระดับ Significance
ระบุ 
- ตัวชี้วัดที่ก�าหนดในการ
ติดตาม
- ระบบก�ากับติดตาม
- ผลงานแก้ปัญหาผลกระทบ
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่ายประกอบ
(ถ้ามี)
- แนบโครงการขออนุมัติ
ด�าเนินการร่วมกันกับ 
เครือข่าย
แนบไฟล์ในระบบ KRS
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หมวด ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ค่าน�้าหนัก  ร้อยละ ๘

ประเด็นประเมินตนเอง หมวด ๒

ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหต/ุเอกสารแนบ
ระบบรายงาน

๒.๑ แผนปฏิบัติการประจ�าปีของ สพท. ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง 
  และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

 สพท. มีกระบวนการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผน
ปฏิบัติการประจ�าปีฯ ที่ตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ

 สพท. มีกระบวนการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผน
ปฏิบัติการประจ�าปีฯ ที่ตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
 แผนปฏิบัติการฯ ตอบสนอง  
ความท้าทายในด้านพันธกิจ ของ 
สพท./สพฐ. เช่น
......................................................
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ  
อย่างน้อย ๑ โครงการ)

 สพท. มีกระบวนการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผน
ปฏิบัติการประจ�าปีฯ ที่ตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
 แผนปฏิบัติการฯ ตอบสนอง  
ความท้าทายในด้านพันธกิจ ของ 
สพท./สพฐ. เช่น
.....................................................
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ 
อย่างน้อย ๑ โครงการ)
 สพท. มีแผนปฏิบัติการ  
ที่ตอบสนองความท้าทาย  
สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง 
และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หรือสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
เช่น...............................................
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ  
อย่างน้อย ๑ โครงการ)

ระดับ Basic
- ระบุกระบวนการจัดท�า
แผนปฏิบัติการของ สพท.
ระดับ Advance
ระดับ Significance
- ระบุกิจกรรม/โครงการ 
ที่ตอบสนองความท้าทาย/
สร้างขีดความสามารถ
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่ายหน้า 
ระบบ Emenscr ของ สพท. 
(หน้า M๑)
- แนบโครงการขออนุมัติ
ด�าเนินการร่วมกันกับ 
เครือข่าย
แนบไฟล์ในระบบ KRS

๒.๒ เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 สพท. มีการก�าหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด การท�างานของ 
แผนทั้งแผนระยะสั้น คือ  
แผนปฏิบัติการ และแผน 
ระยะยาว  
คือแผน....................................

 สพท. มีการก�าหนดเป้าหมาย  
และตัวชี้วัด การท�างาน ทั้งใน
ระยะสั้น และแผนระยะยาว
 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ 
ผลกระทบ และมีแผนรองรับ 
ความเสี่ยงของผลกระทบ 
เช่นความเสี่ยงที่ส�าคัญ คือ
...................................................... 
ผลกระทบความเสี่ยงนี้ คือ
......................................................
แผนรองรับความเสี่ยง คือ
......................................................

 สพท. มีการก�าหนดเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด การท�างาน ทั้งใน
ระยะสั้น และแผนระยะยาว
 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ 
ผลกระทบ และมีแผนรองรับ 
ความเสี่ยงของผลกระทบ 
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม 
เช่น...............................................
แผนรองรับ คือ.............................

ระดับ Basic
- ระบุแผนระยะยาว
ระดับ Advance
- ระบุความเสี่ยงที่ส�าคัญที่ 
สพท. วิเคราะห์
- ผลกระทบที่ได้รับ
- การจัดท�าแผนรองรับ
ความเสี่ยงที่ยกตัวอย่าง
ระดับ Significance
- ระบุผลกระทบที่ส่งผล
ต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/
สังคม/สาธารณสุข/ 
สิ่งแวดล้อม 
(เลือก ๑ ด้าน)
- ระบุแผนรองรับ
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหต/ุเอกสารแนบ
ระบบรายงาน

แนบเอกสาร
- แนบเสนอความเห็นชอบ
ในแผนระยะยาว
- โครงการขออนุมัติ
ด�าเนินการตามแผนที่
วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง
- ในแผนมีการก�าหนด 
ตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่อ 
ผลกระทบดังกล่าว
แนบไฟล์ในระบบ KRS

๒.๓ แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน
 แผนปฏิบัติการของ สพท. 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
 มีการวางแผนการใช้งบประมาณ 
การบริหารงาน การเงิน บัญชี พัสดุ 
การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 

 แผนปฏิบัติการของ สพท. 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
 มีการวางแผนการใช้งบประมาณ  
การบริหารงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 
 แผนปฏิบัติการของ สพท.  
มุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มความ
รวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อ 
ผู้รับบริการ โดย
¡ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุง
กระบวนการด้านบริการ 
เช่น...............................................
 ¡ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลด 
การท�าซ�้า และลดความผิดพลาด 
ของกระบวนการท�างาน 
เช่น...............................................

 แผนปฏิบัติการของ สพท. 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 
 มีการวางแผนการใช้งบประมาณ 
การบริหารงาน การเงิน บัญชี พัสดุ 
การควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 
 แผนปฏิบัติการของ สพท.  
มุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มความ
รวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อ 
ผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยี
 แผนปฏิบัติการของ สพท. 
สนับสนุนความส�าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ สพฐ./สพท. โดย
¡ มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
¡ รองรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยี
¡ น�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการด�าเนินงานร่วมกัน และใช้
ข้อมูลร่วมกันในการปฏิบัติงาน

ระดับ Basic
- ดึงหลักฐานจาก ๒.๑
ระดับ Advance
- ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ลด 
ความผิดพลาด
- ระบุผลจากการใช้
เทคโนโลยี
ระดับ Significance
- ระบุเทคโนโลยี ดิจิทัล
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
กับหน่วยงานอื่น  
ตามแผนบูรณาการฯ
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS

๒.๔ การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
 มีระบบที่ สพท. ใช้ในการ
ติดตาม และรายงานผลการ
ด�าเนินงาน

 มีระบบที่ สพท. ใช้ในการ
ติดตาม และรายงานผลการ
ด�าเนินงาน 
 มีระบบหรือเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด�าเนินงาน
ตามแผน 
เช่น...............................................

 มีระบบที่ สพท. ใช้ในการ
ติดตาม และรายงานผลการ
ด�าเนินงาน 
 มีระบบหรือเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด�าเนินงาน
 มีการปรับเปลี่ยนแผนฯ 
ในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ด ี
และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
เช่น...............................................

ระดับ Basic
- ระบุชี่อระบบ 
ระดับ Advance
- ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ 
และผลจากการน�ามาใช้
คาดการณ์
ระดับ Significance
- ระบุกิจกรรม/โครงการ 
ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยน
แผนเพื่อแก้ปัญหา
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- เสนอความเห็นชอบ 
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนฯ
- หนังสืออนุมัติจัด
กิจกรรม/โครงการ
แนบไฟล์ในระบบ KRS
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หมวด ๓  การให้ความส�าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ค่าน�้าหนัก  ร้อยละ ๑๑

ประเด็นประเมินตนเอง หมวด ๓

ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสาร
แนบระบบรายงาน

๓.๑ ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง
 สพท. มีวิธีการค้นหา รับฟัง 
รวบรวมความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น ...........................................

 สพท. มีวิธีการค้นหา รับฟัง 
รวบรวม ความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 น�าเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหา/
รวบรวมข้อมูล เพื่อน�าไปวิเคราะห์
และพัฒนาบริการได้ 
เช่น...............................................

 สพท. มีวิธีการค้นหา รับฟัง 
รวบรวมความต้องการและ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 น�าเทคโนโลยีสารใช้ค้นหา 
รวบรวมข้อมูล เพื่อน�าไปวิเคราะห์
และพัฒนาบริการได้ 
 น�าเทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
เพื่อการพัฒนากระบวนการให้
บริการตอบสนองความต้องการได ้
เช่น............................................

ระดับ Basic
- ระบุวิธีการที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลผู้รับบริการ 
ระดับ Advance
- ระบุเทคโนโลยี 
- การบริการที่พัฒนาขึ้น
ระดับ Significance
- ระบุเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ระบุข้อมูลสารสนเทศที่
ใช้ประกอบการวิเคราะห์
- การบริการที่พัฒนายก
ระดับตอบสนองความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ
ที่จัดเก็บข้อมูล
- ภาพถ่ายบริการที่ยก
ตัวอย่าง แนบไฟล์ใน
ระบบ KRS

๓.๒ การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์
 สพท.มีการประเมิน 
ความพึงพอใจ/ความผูกพัน  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 สพท.มีการประเมิน 
ความพึงพอใจ/ความผูกพัน  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 น�าผลการประเมินมาวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเชิงรุก
เช่น...............................................

 สพท.มีการประเมิน 
ความพึงพอใจ/ความผูกพัน  
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 น�าผลการประเมินมาวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเชิงรุก 
เช่น............................................
 สพท. มีการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการ 
ให้บริการและเกิดประโยชน ์
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น..............................

ระดับ Basic 
ระดับ Advance
- ระบุปัญหาที่พบและ 
วิธีการปรับปรุงพัฒนาฯ
ระดับ Significance
- ระบุข้อมูลสารสนเทศที่มี
การบูรณาการใช้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
- ยกตัวอย่างหน่วยงาน 
ที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน
- กิจกรรม/โครงการ/บริการ 
ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่าย (ถ้ามี)
- หนังสือเอกสาร  
การประชุมปฏิบัติงานร่วม
กับหน่วยงานอื่น
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้
รับการอนุมัติด�าเนินการ
ร่วมกัน
แนบไฟล์ในระบบ KRS
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสาร
แนบระบบรายงาน

๓.๓ การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ
 มีการทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการให้บริการผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง

 มีการทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการให้บริการผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 
เช่น
กระบวนการ.................................. 
งานบรกิาร.....................................
(เช่น กระบวนการ รับนักเรียน
งานบริการ การยกเลิกขอส�าเนา  
โดยใช้แบบฟอร์ม Online)

 มีการทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการให้บริการผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม 
 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�าแนกรายกลุ่ม/
บุคคล
เช่น กระบวนการ.......................... 
งานบริการ....................................

ระดับ Advance
- ระบุงานบริการของ
กระบวนการที่น�ามา
พัฒนาปรับปรุงตอบสนอง
ความต้องการฯ ภาพรวม
ระดับ Significance
- ระบุงานบริการของ
กระบวนการที่น�ามา
พัฒนาปรับปรุงตอบสนอง
ความต้องการฯ รายกลุ่ม/
บุคคล
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS

๓.๔ กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์
 สพท. มีกระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ 

 สพท. มีกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ 
 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มาสนับสนุนในการท�างานและ
รวบรวมข้อมูล และติดตามความ
คืบหน้า ข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองกลับและอ�านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน 

 สพท. มีกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ 
 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มาสนับสนุนในการท�างานและ
รวบรวม ข้อมูล และติดตามความ
คืบหน้า ข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองกลับและอ�านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน 
 มีการรวบรวมข้อมูลสถิต ิ
ข้อเรียนเรียน เพื่อการจัดการ
อย่างเป็นระบบ จัดล�าดับ 
การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่พบบ่อย

หมวด ๔  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ค่าน�้าหนัก  ร้อยละ ๑๐

ประเด็นประเมินตนเอง หมวด ๔

ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสาร
แนบระบบรายงาน

๔.๑ การก�าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
 สพท. ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
ของกิจกรรม/โครงการในแผน
ปฏิบัติงาน
 ก�าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ 
(ข้อมูลครู บุคลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท.

 สพท. ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
ของกิจกรรม/โครงการในแผน
ปฏิบัติงาน
 ก�าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ 
(ข้อมูลครู บุคลากร)  
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท.
 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
 มีระบบเทคโนโลยีส�าหรับ 
การบริหารจัดการ 
เช่น...............................................

 สพท. ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ
ของกิจกรรม/โครงการในแผน
ปฏิบัติงาน
 ก�าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญ 
(ข้อมูลครู บุคลากร)  
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท.
 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 
 มีระบบเทคโนโลยีส�าหรับ 
การบริหารจัดการ 

ระดับ Basic 
ข้อมูลการรายงาน KPI ที่....
ระดับ Advance
- ระบุระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ 
- การน�าข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้บริหารจัดการ
ระดับ Significance
สามารถใช้ข้อมูลเดียวกับ 
ข้อ ๓.๒ ได้
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสาร
แนบระบบรายงาน

 ข้อมูลสารสนเทศ ได้น�ามา
ประมวลผลและสามารถน�ามา
บูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์
และเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
หน่วยงานอื่น เป็นประโยชน ์
ต่อสาธารณะ

ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้
รับการอนุมัติด�าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
แนบไฟล์ในระบบ KRS

๔.๒ การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อไปสู่การพัฒนาและแก้ไข
 สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัวชี้วัด จัดท�าค่าเป้าหมาย
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
 มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
 มีการวัดและประเมินผล 
การจัดการศึกษาเพื่อน�าไปสู ่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัวชี้วัด จัดท�าค่าเป้าหมาย
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหา และน�าไปแก้
ปัญหาในระดับ สพท./สพฐ./
ระดับชาติ

 สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูล
และตัวชี้วัด จัดท�าค่าเป้าหมาย
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา
สาเหตุของปัญหา และน�าไปแก้
ปัญหาในระดับ สพท./สพฐ./ 
ระดับชาติ
 มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ
และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที
 มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้
สนับสนุนการวิเคราะห์ เชื่อมโยง
สาเหตุและคาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง

ระดับ Basic 
ดูจากหน้าระบบ 
Emenscr
ระดับ Advance
สามารถใช้ผลคะแนน  
KPI ที่ ๒ ในระบบ KRS ได้
ระดับ Significance
สามารถใช้ข้อมูล
ตามข้อ ๓.๒ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้
รับการอนุมัติด�าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน
แนบไฟล์ในระบบ KRS

๔.๓ การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์
 สพท. มีการจัดการองค์ความรู้
ส�าหรับบุคลากรในสังกัด  
อย่างเป็นระบบ เช่น KM PLC

 สพท. มีการจัดการองค์ความรู้
ส�าหรับบุคลากรในสังกัด  
อย่างเป็นระบบ
 มีกระบวนการรวบรวมองค์
ความรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
สพท. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกันส�าหรับการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด

 สพท. มีการจัดการองค์ความรู้
ส�าหรับบุคลากรในสังกัด  
อย่างเป็นระบบ
 มีกระบวนการรวบรวมองค์
ความรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
สพท. โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกันส�าหรับการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด
 มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้
จนเกิดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี 
Best Practice หรือมาตรฐานใหม่
ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
สู่การปฏิบัติ

ระดับ Basic 
ดูจากหน้าระบบ 
Emenscr
ระดับ Advance
ระบุเว็บไซต์ ระบบ  
แหล่งจัดเก็บรวบรวม 
องค์ความรู้ของ สพท.
ระดับ Significance
ยกตัวอย่างนวัตกรรม/
Best Practice ของ สพท. 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS
แนบเอกสาร
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ
- กิจกรรม/โครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ด�าเนินการ
แนบไฟล์ในระบบ KRS
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสาร
แนบระบบรายงาน

๔.๔ การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และปรับระบบการท�างานให้เป็นดิจิทัล
 สพท. มีแผนรองรับการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน
เป็นระบบดิจิทัล

 สพท. มีแผนรองรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน
เป็นระบบดิจิทัล
 สพท. มีแผนบริหารความเสี่ยง 
ป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(การด�าเนินการตาม KPI ๑๐.๑)

 สพท. มีแผนรองรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน
เป็นระบบดิจิทัล
 สพท. มีแผนบริหารความเสี่ยง 
ป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 สพท. มีนวัตกรรมที่น�า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน
เช่น...............................................

ระดับ Basic 
ระดับ Advance
- ผลการด�าเนินการตาม 
KPI ๑๐.๑ 
ระดับ Significance
- ยกตัวอย่างนวัตกรรม 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  
ของระบบ KRS

หมวด ๕  การมุ่งเน้นบุคลากร
ค่าน�้าหนัก  ร้อยละ ๙

ประเด็นประเมินตนเอง หมวด ๕

ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสารแนบ
ระบบรายงาน

๕.๑ ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการจัดท�า
แผนอัตราก�าลังของ สพท.
 

 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการจัดท�า
แผนอัตราก�าลังของ สพท.
 สพท. มีการก�าหนดสมรรถนะ 
ขีดความสามารถบุคลากรและ
อัตราก�าลังที่ต้องการเพื่อรองรับ
การท�างานที่เปลี่ยนแปลงภายใน
อนาคต

 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการจัดท�า
แผนอัตราก�าลังของ สพท.
 สพท. มีการก�าหนดสมรรถนะ 
ขีดความสามารถบุคลากรและ
อัตราก�าลังที่ต้องการเพื่อรองรับ
การท�างานที่เปลี่ยนแปลงภายใน
อนาคต
 เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ในสังกัดมีส่วนร่วมในการวางแผน
การบริหารงานบุคคล
 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด 
มีความคล่องตัวในการท�างาน  
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรม 
การท�างาน

๕.๒ ระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
 สพท. ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศเอื้ออ�านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น
สนับสนุนเทคโนโลยีเอื้อต่อ 
การปฏิบัติงาน การสร้างความ
ปลอดภัย การปรับปรุงสถานที่
เพื่อสร้างบรรยากาศ

 สพท. ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศเอื้ออ�านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น
สนับสนุนเทคโนโลยีเอื้อต่อ 
การปฏิบัติงาน การสร้างความ
ปลอดภัย การปรับปรุงสถานที ่
เพื่อสร้างบรรยากาศ

 สพท. ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศเอื้ออ�านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสารแนบ
ระบบรายงาน

 สพท. ก�าหนดมาตรฐานในการ
ท�างาน ส่งเสริมการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการท�างาน

 สพท. ก�าหนดมาตรฐานในการ
ท�างาน ส่งเสริมการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการท�างาน 
 สพท. ส่งเสริมความร่วมมือ
ของบุคลากรในการท�างานเป็นทีม
ภายในกลุ่ม/ข้ามกลุ่ม/ข้ามสังกัด 
เพื่อผลส�าเร็จของงานร่วมกัน

๕.๓ การสร้างวัฒนธรรมการท�างานที่ดี มีประสิทธิภาพ
 สพท. สนับสนุนให้บุคลากร 
ในสังกัด เกิดการเรียนรู้ ได้รับ
ทักษะ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

 สพท. สนับสนุนให้บุคลากร 
ในสังกัด เกิดการเรียนรู้ ได้รับ
ทักษะ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
 สพท. ส�ารวจ ค้นหาปัจจัย 
ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร
ที่มีต่อ สพท.

 มีกิจกรรมโครงการที่จัดเพื่อ
ปรับวิธีคิด (mindset) บุคลากร
ใน สพท. การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

แนบภาพกิจกรรมการ
ด�าเนินงาน

๕.๔ ระบบพัฒนาบุคลากร
 สพท. มีการส�ารวจความต้องการ
ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

 สพท. มีการส�ารวจความต้องการ
ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 ก�าหนดทักษะ ที่ส�าคัญที่บุคลากร
ในสังกัดต้องได้รับการพัฒนา

 สพท. มีการส�ารวจความต้องการ
ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 
ตามความต้องการ
 จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ

แนบภาพกิจกรรมการ
ด�าเนินงาน

หมวด ๖  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ค่าน�้าหนัก  ร้อยละ ๑๐

ประเด็นประเมินตนเอง หมวด ๖
(ใช้กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงสถานการณ์โควิด)

ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสารแนบ
ระบบรายงาน

๖.๑ กระบวนการท�างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)

  ๖.๑.๑ การออกแบบกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)

 สพท. มีแนวคิด หรือ แนวปฏิบัต ิ
หรือ มาตรฐานงานในการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 สพท. มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ส�าหรับการจัดและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ระบุชื่อข้อมูล …………………........
- ระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง……......

 สพท. มีการเชื่อมโยงการท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
เชื่อมโยง เช่น การท�า One Stop 
Service การจัดส่งข้อมูลด้วย
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
- ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…….....
- ระบุข้อมูล...................................
-ระบุวิธีสื่อสารออนไลน์.................
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ประเด็น
ระดับ
Basic

ระดับ
Advance

ระดับ
Significance

หมายเหตุ/เอกสารแนบ
ระบบรายงาน

  ๖.๑.๒ การก�าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 เพื่อน�าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 บุคลากรใน สพท. ร่วมกัน
ก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมย่อยเพื่อการติดตาม
ควบคุมกระบวนการจัดและส่งเสริม
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง
สถานการณ์ COVID-19

 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการก�ากับติดตามตัวชี้วัดใน
แต่ละโครงการ/กิจกรรมย่อย และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 มีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจาก
การน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ในการก�ากับติดตามการ
ด�าเนินการ และการยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการ 
ระบุผลงาน ..................................

๖.๒ การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 สพท. มีการวางแผน ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัววัดของ
กระบวนการจัดและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง
สถานการณ์ COVID-19  
อย่างชัดเจน และมีการปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้มีมาตรฐาน 
มีจุดบริการให้ค�าปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง

 สพท. มีการวางแผน ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัววัดของ
กระบวนการจัดและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง
สถานการณ์ COVID-19  
อย่างชัดเจน และมีการปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้มีมาตรฐาน 
มีจุดบริการให้ค�าปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง
 มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้
ประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 
การสื่อสารกระบวนการจัดและ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

 สพท. มีการวางแผน ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ตัววัดของ
กระบวนการจัดและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง
สถานการณ์ COVID-19  
อย่างชัดเจน และมีการปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้มีมาตรฐาน 
มีจุดบริการให้ค�าปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง
 มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้
ประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจน 
การสื่อสารกระบวนการจัดและ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 
 สร้างนวัตกรรมกระบวนการจัด
และส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยสร้างความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการ 
ยกตัวอย่างเช่น..............................
แก้ปัญหาเรื่อง...............................
โดยความร่วมมือจาก.....................

๖.๓ การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 สพท. มีการร่วมกันวิเคราะห์
ต้นทุนหรืองบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทียบกับ
ความคุ้มค่าจากผลงานที่ได้รับ 
โดยพบประเด็นที่ส�าคัญ 
ระบุประเด็นที่ส�าคัญ……………...

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม  
วิธีการ ขั้นตอน ในการลดต้นทุน 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
(เช่น การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้เพื่อการลดต้นทุน/เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน  
การแบ่งปันทรัพยากรในการท�างาน
ร่วมกัน เป็นต้น)

 สพท. มีผลงานที่โดดเด่น 
ในการน�านวัตกรรม/เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อการลดต้นทุน 
ของกระบวนการ 
ระบุผลงาน....................................

๖.๔ การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
 สพท. มีการก�าหนดตัวชี้วัด 
ในภาพรวมกระบวนการจัดและ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ. 
ระบุตัวชี้วัด …………………………...

 ตัวชี้วัดที่ สพท. ก�าหนด  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติในด้านต่าง ๆ เช่น  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข 
(ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้)

 ในรอบปีที่ผ่านมา สพท.  
มีผลลัพธ์โดยรวมที่โดดเด่น ที่ส่ง
ผลต่อความส�าเร็จในการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ส�าคัญ
ระบุตัวชี้วัด …...………………………..
ระบุผลที่ได้รับ ………………………...
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หมวด ๗ ผลลัพธ์การด�าเนินการ :
 สะท้อนตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ โดยมีเกณฑ์การรายงาน ดังนี้
 l ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น�าเสนอตัวชี้วัดตอบผลลัพธ์การด�าเนินการตามหมวด ๗  
มิติละ ๑ ตัวชี้วัด เท่านั้น
 l ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน�าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละผลลัพธ์  
ผลความส�าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (๓ ตัวชี้วัด) เพื่อให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน�ามาเลือกตอบ
ในหมวด ๗ ทั้ง ๖ มิติ 
 l ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถน�าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละมิติได้นอกเหนือจากที่
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยกตัวอย่าง
 l ไม่ควรน�าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ�้าในแนวทางการตอบมิติหัวข้ออื่น ๆ
 l ค่าเป้าหมาย/ผลการด�าเนินการ สามารถตอบได้ในรูปแบบ ร้อยละ, ระดับความส�าเร็จ
หรือระบุจ�านวน 
ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๔๐
 ๗.๑ การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ (ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๖)
   เป็นการวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งตัววัดที่ด�าเนินการ 
ตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก�าหนดไว้ประจ�าปี 

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความส�าเร็จ

การด�าเนินการ
แนบ

เอกสาร/
หลักฐานระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย

(๑) ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการส่งเสริม 
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑

(๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET/NT 

(๓) ร้อยละความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๔) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ......................................................
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 ๗.๒ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน (ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๗)
   เป ็นการวัดผลด้านการให้ความส�าคัญกับผู ้รับการบริการ ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
และประชาชนจากการบริการของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้าง
สัมพันธ์และความร่วมมือ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความส�าเร็จ

การด�าเนินการ
แนบ

เอกสาร/
หลักฐานระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย

(๑) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(๒) ร้อยละความส�าเร็จในการส�ารวจความพร้อมของ
นักเรียนในการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(๓) ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและ
แนวทางการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ

(๔)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ ...........................................................

 ๗.๓ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร (ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๗)
   เป็นการวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และ 
การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความส�าเร็จ

การด�าเนินการ
แนบ

เอกสาร/
หลักฐานระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย

(๑)  จ�านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างและพัฒนา
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน เช่น 
จ�านวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัล OBEC AWARD

(๒) จ�านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการขึ้นสู่ต�าแหน่ง

(๓) จ�านวนโครงการการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อยอด แนวทางน�าไปต่อยอดเชิงลึกหรือน�าไปใช้
แก้ปัญหาการด�าเนินงานของหน่วยงานได้

(๔) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ...........................................................
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 ๗.๔ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ (ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๗)
   เป็นการวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี
หรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความส�าเร็จ

การด�าเนินการ
แนบ

เอกสาร/
หลักฐานระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย

(๑) จ�านวนรางวัลที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

(๒) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน
ของหน่วยงาน (ITA) (ระดับ A ร้อยละ ๘๕.๐๐)

(๓) รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนราชการประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่า
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด 

(๔) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ...........................................................

 ๗.๕  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ 
สิ่งแวดล้อม (ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๖)
   เป็นการวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่และประเทศ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความส�าเร็จ

การด�าเนินการ
แนบ

เอกสาร/
หลักฐานระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย

(๑) ระดับความส�าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน

(๒) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด จัดรายการอาหาร
กลางวันตามโครงการฯ โดยใช้โปรแกรม Thai 
school lunch

(๓) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้
ที่ถูกต้องและสร้างจิตส�านึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๔) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ...........................................................
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 ๗.๖ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการ
กระบวนการ (ค่าน�้าหนัก ร้อยละ ๗)
   เป็นการวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ 
เพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ความส�าเร็จ

การด�าเนินการ
แนบ

เอกสาร/
หลักฐานระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย

(๑) ร้อยละของการลดพลังงานไฟฟ้า/น�้ามันเชื้อเพลิง
(๒) ร้อยละของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดท�า

แผน BCP และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัด
ท�าแผน BCP ใช้เป็นแนวปฏิบัติรองรับผลกระทบ
ภัยพิบัติตามบริบท

(๓) ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงิน
ของสถานศึกษาในสังกัด

(๔) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ...........................................................

หมายเหตุ : การรายงานหมวด ๗ ให้ สพท. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมวด ๗ 
 จัดท�าข้อมูลรายงานผลลัพธ์ของแต่ละมิติ 
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ลักษณะส�ำคัญขององค์กำร

ส่วนรำชกำร/จังหวัด ..........................................................................

ค�ำอธิบำยกำรตอบค�ำถำม
รำยงำนลักษณะส�ำคัญขององค์กำร 

 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด�าเนินการตามตัวชี้วัดนี้ 

 l การจัดท�าลักษณะส�าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ

 l การตอบค�าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
ทั้งองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 l ค�าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการ 
มีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับค�าถามในข้อนี้”

 l การตอบค�าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส�าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค�าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละ
ค�าถาม 
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ลักษณะสำ�คัญขององค์การ

ลักษณะส�ำคัญขององค์กำร คือ ภำพรวมของส่วนรำชกำร ส่ิงส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด�ำเนินงำน
และควำมท้ำทำยส�ำคัญที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่

เจตนำรมณ์
ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถเห็นภำพรวมขององค์กำรตนเอง 
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด�ำเนินงำน และผลกระทบที่มีต่อ
ยุทธศำสตร์ประเทศ และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

๑. ลักษณะองค์กำร : คุณลักษณะส�ำคัญของส่วนรำชกำรคืออะไร

 อธิบำยสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินงำนของส่วนรำชกำรและควำมสัมพันธ์ที่ส�ำคัญกับ 
ควำมส�ำเร็จในกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ประเทศ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มุ่งเน้นผู้รับ
บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนรำชกำรอื่น และประชำชนโดยรวม

 ให้ตอบข้อค�ำถำมทั้ง ๑๓ ข้อ ดังนี้

ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร

 (๑) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
  l พันธกิจหรือหน้ำที่หลักตำมกฎหมำยของส่วนรำชกำรคืออะไรบ้ำง
  l ควำมส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้ำที่ต่อควำมส�ำเร็จของส่วนรำชกำร
และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ คืออะไร?
  l กลไก/วิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรส่งมอบผลผลิตและบริกำรตำมพันธกิจคืออะไร
 (๒) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม
  l เป้ำประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม ของส่วนรำชกำรที่ได้ประกำศไว้คืออะไร
  l สมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรคืออะไร และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของ
ส่วนรำชกำร? 
   l ควำมส�ำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนรำชกำรท่ีมีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
 (๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
  l ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงไร
   l มีกำรจ�ำแนกบุคลำกรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้ำง
  l อะไรคือข้อก�ำหนดพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำส�ำหรับกลุ่มบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ
  l องค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลำกรเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนเพ่ือบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำรคืออะไร
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  l ในกำรท�ำงำนจ�ำเป็นต้องมีข้อก�ำหนดด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยและควำมเสี่ยงภัย
ของส่วนรำชกำรที่เป็นเรื่องเฉพำะของส่วนรำชกำรอะไรบ้ำง
   l ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่ส�ำคัญคืออะไร พื้นฐำนของบุคลำกรที่มีผล
ต่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูงมีอะไรบ้ำง
 (๔) สินทรัพย์ 
  l ส่วนรำชกำรมีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส�ำคัญอะไรบ้ำง รวมทั้ง
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและกำรให้บริกำร
 (๕) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
  l ส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ที่ส�ำคัญอะไรบ้ำง
   l  กฎหมำยและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนรำชกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมคล่องตัว
และตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร

 (๖) โครงสร้ำงองค์กำร 
  l โครงสร้ำงและระบบกำรก�ำกับดูแลของส่วนรำชกำรมีลักษณะอย่ำงไร
  l ระบบกำรรำยงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลส่วนรำชกำร ผู้บริหำรส่วนรำชกำร 
และส่วนรำชกำรที่ก�ำกับมีลักษณะเช่นใด (*)
 (๗) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  l กลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง (*)
  l กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส�ำคัญต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรที่มีให้ 
และต่อกำรปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรอย่ำงไร
  l ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
 (๘) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
  l ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน ที่ส�ำคัญ
มีหน่วยงำนใดบ้ำงและมีบทบำทอย่ำงไรในระบบงำนของส่วนรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติ
ตำมภำระหน้ำที่ของส่วนรำชกำร และกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
  l หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำวมีส่วนร่วมหรือบทบำทอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แก่
ส่วนรำชกำร (*)
  l กลไกที่ส�ำคัญในกำรสื่อสำร และข้อก�ำหนดส�ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง
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๒. สภำวกำรณ์ขององค์กำร: สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด

 ให้อธิบำยถึงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน ควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญ 
และระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำรของส่วนรำชกำร

ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน

 (๙) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
  l สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศของส่วนรำชกำร 
เป็นเช่นใดประเด็นกำรแข่งขันคืออะไร และผลต่อกำรด�ำเนินกำรของส่วนรำชกำร?
 (๑๐) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
  l กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคัญ (ถ้ำมี) ซ่ึงมีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขันของส่วนรำชกำร 
และของประเทศ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีสร้ำงโอกำส ส�ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ
คืออะไร (*)
 (๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
  l แหล่งข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกัน
มีอะไรบ้ำง
  l แหล่งข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งในส่วน
รำชกำร นอกส่วนรำชกำรและจำกต่ำงประเภทกันมีอะไรบ้ำง
  l มีข้อจ�ำกัดอะไร (ถ้ำมี) ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้

ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 

 (๑๒) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
  l ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
ในด้ำนพันธกิจด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และด้ำนบุคลำกร คืออะไร

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร 

 (๑๓) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร 
  l องค์ประกอบส�ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร รวมทั้งกระบวนกำร
ประเมินกำรปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่ส�ำคัญของส่วนรำชกำรมีอะไรบ้ำง 
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แนวคิด : เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัล PMQA  
 รายหมวด และ PMQA ๔.๐ (โดยกรมสุขภาพจิต)

หมวด ๑ กำรน�ำองค์กำร
 l ตัวอย่ำงเครื่องมือ/เทคนิคที่ใช้ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ ค�ำอธิบำยวิธีกำรด�ำเนินงำน

เครื่องมือ/เทคนิคการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน

วิธีการด�าเนินงาน

Data-Driven Strategy Formulation การก�าหนดนโยบาย ทิศทางการด�าเนินงาน ค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมขององค์กร จากข้อมูลสารสนเทศที่
รวบรวมจากหลายแหล่งในหลายมุมมอง

Data-Driven Policy Implementation การน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการ
ประเมินความส�าเร็จของนโยบายก่อนน�าไปขยายผล  
ซึ่งจะช่วยลดความสูญเปล่าจากนโยบายที่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จ ได้แก่
- การจัดท�าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการเพื่อ

รองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- การจัดสรรทรัพยากรโครงสร้างองค์กร
- การพัฒนาระบบงานและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
- การประเมินความเส่ียงของยุทธศาสตร์/โครงการ/

แผนปฏิบัติการ (Risk Management)
- การบริหารผลการปฏิบั ติงาน (Performance  

Management System: PMS) 
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
- การติดตาม ทบทวน และประเมินผลการด�าเนินการ

ตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

Communication Effectiveness - การสื่อสารทิศทางขององค์กรให้บุคลากรทราบทั่วท้ัง
องค์กร และไปยังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญอย่าง 
ครบถ้วน 

- การสื่อสารแบบสองทางเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและ 
ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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- Good Governance
- Internal Control and Audit 
-  Integrity and Transparency  

Assessment (ITA)

-  การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี
-  การตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน
-  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
-  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
-  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-  การจัดการข้อร้องเรียน

-  Leadership Process 
-  Role Model 
- Strategic Leadership Development 
-  Succession Planning

- ผู้น�าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน ให้ค�าแนะน�า 
ช่วยเหลือแก่บุคลากรในการด�าเนินการ 

- ผู้น�าสร้างแรงจูงใจ ความผูกพันของบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผู้น�าส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร

- Climate & Culture Development 
- Knowledge Management 
- Innovation 
- Happy Workplace & Employee 

Engagement

- การส่งเสริมและผลักดันการเรียนรู้ภายในองค์กร 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศ 

การปฏิบัติงานร่วมกัน 
- การส่งเสริมการคิดค้น ค้นหาและพัฒนานวัตกรรม 

โดยการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา จัดประกวด
ผลงาน ฯลฯ 

- การดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
- การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจความสุขและความผูกพัน

ของบุคลากร

- Collaboration & Networking 
- Corporate Social Responsibility 

(CSR)

- การสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน
และการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
โดยการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การติดตามตรวจสอบความเป็นกังวลของเครือข่าย
และประชาชนเกี่ยวกับการด�าเนินการขององค์กร 
และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ/ลดความกังวลนั้น
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  เป้าหมายที่มุ่งหวังจากการด�าเนินงานตามแนวทางหมวด ๑
 -  มีทีมผู้น�าที่เข้มแข็ง
 -  ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ สม�่าเสมอ
 -  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์การที่น�าสู่การบรรลุค่านิยมที่ก�าหนดร่วมกัน
 -  มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สม�่าเสมอ
 -  ผลการทบทวนการด�าเนินงานถูกน�ามาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจการด�าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
 -  เห็นโอกาสของการปรับปรุงองค์การและเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 -  ให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนและสังคม

หมวด ๒ กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
 l  ตัวอย่ำงเครื่องมือ/เทคนิคที่ใช้ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ ค�ำอธิบำยวิธีกำรด�ำเนินงำน

เครื่องมือ/เทคนิคการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน

วิธีการด�าเนินงาน

Strategic Analysis/Blue Ocean 
Strategy

การวิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ตอบสนองความท้าทาย การเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต สร้างโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ สร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน ค�านึงถึงประโยชน์สุข 
ของประชาชน

- PEST Analysis 
- McKinsey’s ๗S 
- SWOT Analysis/TOWS Matrix

การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความท้าทาย จุดอ่อน- 
จุดแข็ง-โอกาส-ภัยคุกคาม ที่มีต่อการด�าเนินงานของ
องค์กร

Scenario Analysis การคาดการณ์รูปแบบสถานการณ์/เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตเพื่อวางแผนเตรียมการรับมือ/จัดการให้ทันต่อ
สถานการณ์นั้นๆ

Strategy Map การจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กร

Balanced Scorecard การก�าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับ
องค์กรหรือระดับหน่วยงานท่ีมีความสมดุลทุกมิติ/มุมมอง
ทั้งในด้านประสิทธิผลของงานที่เกิดต่อองค์กรหรือประชาชน 
ด้านคุณภาพของงาน ด้านประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน 
และด้านการพัฒนาองค์กรหรือการเรียนรู้เติบโตขององค์กร

Individual Scorecard การก�าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล
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เครื่องมือ/เทคนิคการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน

วิธีการด�าเนินงาน

Risk Management - การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ ทั้งจากยุทธศาสตร์
และจากแผนปฏิบัติการ

- การวิเคราะห์ผลกระทบของยุทธศาสตร์ โครงการ และ
แผนปฏิบัติการที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงที่ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ

Project Management การบริหารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่า สนับสนุนความส�าเร็จของยุทธศาสตร์
องค์กร

Benchmarking การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ

Monitoring & Evaluation การติดตามผลการด�าเนินงาน การคาดการณ์ผลการด�าเนินงาน 
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 เป้าหมายที่มุ่งหวังจากการด�าเนินงานตามแนวทางหมวด ๒
 -  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การคาดการณ์ การเปรียบเทียบ เพื่อก�าหนดแผนและ 
เป้าหมายการด�าเนินงาน
 -  มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และปัจจัยความส�าเร็จที่ชัดเจน
 -  มีการเชื่อมโยงเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 -  มีการสื่อสาร ถ่ายทอดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานไปยังผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง
 -  เป้าหมายการด�าเนินงานสามารถติดตามและวัดผลส�าเร็จได้
 -  มีระบบการก�ากับ ติดตาม และปรับตัวเพื่อตอบสนองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

หมวด ๓ กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 l  ตัวอย่ำงเครื่องมือ/เทคนิคที่ใช้ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ ค�ำอธิบำยวิธีกำรด�ำเนินงำน

เครื่องมือ/เทคนิคการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน วิธีการด�าเนินงาน

Voice of Customer การเรียนรู้รับฟังความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ
ทั้งโดยการสัมภาษณ์ (Interview) การส�ารวจ (Survey) 
การสนทนาแบบสด (Live Chat) การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การพูดคุยทาง Social Media (Facebook/
Twitter) การสังเกตพฤติกรรมสังคมทางเว็บไซต์ (Social 
Monitoring) การบันทึกข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์
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การประเมินความพึงพอใจ การประเมินความผูกพัน  
(Net Promoter Score) และอาจใช้การจัดการข้อมูล
สารสนเทศแบบ Big data

Customer Information การรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
- เชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติการใช้บริการ สัดส่วนผู้รับบริการ

ในแต่ละกลุ ่ม/วัย ปริมาณปัญหาของผู ้ รับบริการ  
การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของผู้รับบริการ 

- เชิงคุณภาพ ได ้แก ่ความต้องการ ความคาดหวัง 
พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรมพื้นถิ่นของผู้รับบริการ

Stakeholder Analysis การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญกับการด�าเนินงาน
ในแต่ละกระบวนงานของกรม/หน่วยงาน

Strategy Canvas/Values Curve การวิเคราะห์คุณค่าของผลผลิต/บริการจากข้อมูลสารสนเทศ 
ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยเปรียบเทียบกับคู ่เทียบ/คู ่เปรียบรายอื่น  
ว่าคุณค่าใดท่ีเราเหนือกว่าคู่เทียบ เสมอกับคู่เทียบหรือ 
ต�่ากว่าคู่เทียบ

Customer Satisfaction Survey แบบส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อผลผลิต/บริการที่หน่วยงานออกแบบ โดยช่วงเวลา
ที่ดีที่สุดของการส�ารวจความพึงพอใจ คือ ช่วงเวลา 
ที่ผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียยังจดจ�าเร่ืองราว  
รายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต/บริการ
น้ันได้อยู่ โดยอาจเป็นภายหลังการรับบริการทันทีหรือ
หลังจากนั้น ๒-๓ วัน

Customer Engagement ความผูกพันของผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย  
ซ่ึงอาจสะท้อนในรูปแบบของการเป็นผู้สนับสนุนหน่วยงาน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกลับมาใช้
บริการสม�่าเสมอ การแนะน�าเพื่อนหรือญาติมาใช้บริการ
หรือร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการด�าเนินการกับ
หน่วยงาน เป็นต้น
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Customer Relationship  
Management

การจัดการกับความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ 
- การจัดรูปแบบการให้บริการ (Service Package)  

ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาความต้องการ ความคาดหวัง 
หรือ ลักษณะพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- การสร้างระบบการให้บริการ/ให้ค�าแนะน�า (Service/
Recommendation System) ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นย�า ผ่านระบบ Online หรือ Offline 

- การสื่อสารและสร้างประสบการณ์ท่ีดี่ท่ีน่าประทับใจ 
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การวางแผน ติดตามรับมือกับความรู้สึกของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ระบบ Social Monitoring 
ระบบ Sentiment Analysis เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับ
รูปแบบ Service Package หรือ ให้บริการในรูปแบบ
เฉพาะบุคคล (Personalized Service) ได้ดียิ่งขึ้น

Customer Segmentation การก�าหนดและแบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีมีความต้องการ ความชอบ พฤติกรรม ลักษณะหรือ
ปัญหาคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ
ของผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้ข้อมูล 
ตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่ม

Complaint Management การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยการจัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย สะดวกต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผ่านระบบออนไลน์โดยจัดเก็บเป็น
สารสนเทศที่จ�าเป็น จัดระบบการตอบกลับแบบทันท่วงที

Forecasting Demand 
- Time Series 
- Regression Forecasting Methods 
- Qualitative Methods

การพยากรณ์หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอนาคตโดยใช้เทคนิค ดังนี้ 
๑. เทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series) โดยวิเคราะห์จาก

ข้อมูล ความต้องการในอดีต เพื่ออ�านายความต้องการ 
ในอนาคต
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๒. เทคนิคพยากรณ์ด้วยสมการถดถอย (Regression 
Forecasting Methods) โดยการค�านวณด้วยสมการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการและปัจจัยที่ท�าให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงไป 

๓. เทคนิคเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดย 
การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของผู ้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านมาและใช้วิจารณญาณของ 
ผู้เชี่ยวชาญในการท�านาย

 เป้าหมายที่มุ่งหวังจากการด�าเนินงานตามแนวทางหมวด ๓
 -  มีสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน ครบถ้วน
 -  มีวิธีการที่หลากหลายในการสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เหมาะสม เกินความคาดหวัง
 -  มีการก�าหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ ความผูกพัน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 -  มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
 -  มีการตอบสนอง ติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็ว

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 l  ตัวอย่ำงเครื่องมือ/เทคนิคที่ใช้ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ ค�ำอธิบำยวิธีกำรด�ำเนินงำน

เครื่องมือ/เทคนิคการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน วิธีการด�าเนินงาน

Key Performance Indicator ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญภายใต้ระบบการวัดผล
การด�าเนินงาน (Performance Management System) 
เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าและความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายต่างๆ ที่หน่วยงานก�าหนดไว้

Data Collection & Analysis การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลและสารสนเทศ โดยมี
การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ปัจจัยความส�าเร็จและ 
ความไม่ส�าเร็จ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงคาดการณ์
ผลการด�าเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อน�าผลการวิเคราะห ์
มาใช ้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงยุทธศาสตร ์/ 
การด�าเนินงานที่เกี่ยวของ
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Benchmarking & Comparison การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ

Knowledge Management/ 
Knowledge Asset

การสร้างและจัดกระบวนการเพ่ือให้ความรู้ท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ส่งต่อไปยังบุคคลอื่น เพื่อน�าไปใช้ในการเพ่ิม
ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยกระบวนการ
สร้างและจัดการความรู้ ประกอบด้วย การก�าหนดความรู้
ท่ีส�าคัญ การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของความรู้ที่ส�าคัญนั้น 
การก�าหนดผู้มีความรู้/ผู้เช่ียวชาญ การก�าหนดขอบเขต
ของความรู้การตรวจสอบ เปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ 
การถอดความรู้ การสร้างความรู้ และการน�าความรู้ไป 
เผยแพร่/น�าเสนอ

Management Cockpit/War Room/
Operation Room

ห้องปฏิบัติการข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของหน่วยงาน 
ทั้งในรูปแบบส�านักงาน ในรูปแบบ Website หรือ Web 
Application ที่แสดงผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ผู้บริหาร 
หน่วยงานใช้ในการพิจารณาตัดสินใจทางการบริหารต่างๆ 
อย่างครบถ้วน

Security Policy นโยบายการบริหารความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจใช้มาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลได ้

Cyber Security Policy/Cyber Law ความมั่นคงปลอดภัยจากการท�างานบน Cyber ตาม
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปกป้อง ป้องกัน  
รับมือกับสถานการณ์ ที่เป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจ
ส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ียงต่อการใช้งานของระบบ
เครือข่าย ระบบการสื่อสาร หรือระบบสารสนเทศต่างๆ 
ขององค์กร

  เป้าหมายที่มุ่งหวังจากการด�าเนินงานตามแนวทางหมวด ๔
 -  ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์
 -  มีการสื่อสารข้อมูลผลการด�าเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าใจ
และน�าไปใช้ประโยชน์
 -  มีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์) ได้มาตรฐาน
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Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่ต้องด�าเนินการเกี่ยวกับพนักงานในองค์การ
เพื่อดึงดูด (Attract) การพัฒนา (Develop) และการธ�ารง
รักษา (Maintain) ก�าลังคนให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม
และบรรลุเป้าหมายขององค์การ

Workforce Planning การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก�าลังคนขององค์กรให้มี
จ�านวนที่เหมาะสมและให้มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับ
ความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการใช  ้
เทคโนโลยเข้ามาช่วยเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ ์
ที่เหมาะสม เพื่อให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู่ระบบราชการ

Performance Management and 
Review

การจัดการและทบทวนผลการปฏิบัติงาน

Recruitment การสรรหาบุคลากร โดยการ 
- วางแผนการสรรหาและคัดเลือกซึ่งเป็นการเตรียมการ 

การจัดหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่ง
ต่างๆ 

- ก�าหนดคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการ 
- ใช้รูปแบบและเครื่องมือในการสรรหาบุคคลที่หลากหลาย 
- พิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลจากแบบทดสอบ

และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจริง 
- ติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพ

ของระบบการสรรหา

Work Climate Assessment การประเมินบรรยากาศในการท�างาน

Learning and Development การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ก้าวทันเทคโนโลยีแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู ้และ 
มีจริยธรรม

Individual Development Plan แผนพัฒนารายบุคคล

Rewarding & Recognition การให้รางวัลเพ่ือกระตุ ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ ดีสร ้าง 
แรงจูงใจในการท�างาน



96
คู่มือ PMQA 4.0
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เครื่องมือ/เทคนิคการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน วิธีการด�าเนินงาน

Workplace Environment 
Improvement

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย 
เพื่อสนับสนุนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและ
ร่วมกันท�างานให้เกิดประสิทธิผล

Workplace Collaboration & 
Networking

การสื่อสารภายในองค์กรผ่านระบบโซเชียลมีเดีย

Workforce Engagement การสร้างความผูกพันของบุคลากร

Employee Engagement Survey การประเมินความรู้สึก/ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
องค์กรถึงระดับความผูกพันต่อองค์กร ประเด็นที่องค์กร
ควรส่งเสริม และแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

Career Path การก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของต�าแหน่ง

Change Management การวางแผนการด�าเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิด 
การปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ

 เป้าหมายที่มุ่งหวังจากการด�าเนินงานตามแนวทางหมวด ๕
 -  บุคลากรเห็นความส�าคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรอบรู้ มีความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหา มีจริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี และมีการเตรียมความพร้อมส�าหรับภารกิจปัจจุบัน 
และอนาคต
 -  บุคลากรมีความสุข มีความพึงพอใจ และมีความผูกพันต่อองค์การ
 -  บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัว
 -  บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างทั่วถึง
 -  สภาพแวดล้อมในการท�างานมีความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 -  วัฒนธรรมองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยบุคลากร
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Process Analysis การวิเคราะห์กระบวนการตามล�าดับช้ัน (โดยการท�า
แผนผังการไหล Flow diagram/แผนภูมิกระบวนงาน 
Process Chart) เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Value Chain Analysis - การค้นหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการท�างานใน
แต่ละส่วนงานเพ่ือดูว่าส่วนใดสามารถปรับปรุงได้ และ
การปรับปรุงที่เกิดขึ้นจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายอะไร
ได้บ้างและลดได้เท่าไหร่ 

- การหาความได้เปรียบในทางด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุน และ การหาความได้เปรียบทางด้านการหา
กิจกรรมการขายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 

- ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความได้เปรียบทางด้านกิจกรรม
การลดต้นทุน มี ๔ ขั้นตอน คือ 

  l ขั้นตอนท่ี ๑ วิเคราะห์กิจกรรมในองค์กรให้ออกว่า  
มีอะไรบ้าง ตัวไหนหลัก ตัวไหนเสริม 

  l ข้ันตอนท่ี ๒ ก�าหนดความส�าคัญของแต่ละกิจกรรม
ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  l ขั้นตอนที่ ๓ ระบุการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม 
  l ขั้นตอนที่ ๔ หาโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละ 

กิจกรรมด�าเนินงาน

Process Design, Development and 
Delivery

- การออกแบบกระบวนการ โดยใช้แนวคิดแบบ End-to-end 
Process Design (การขยายขอบข่ายความเขื่อมโยง
กระบวนการ จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย และข้อมูลร่วมกับเครือข่ายภายนอก
เพื่อการท�างานที่เกิดประสิทธิผล)

- เกิดขึ้นจากกระบวนการระดมก�าลังสมองในกลุ่ม Focus 
group ของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย และการลงพื้นที่ 
เพื่อสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก เพื่อการเตรียมการล่วงหน้า
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และน�าข้อก�าหนดดังกล่าวมาออกแบบ และขยายขอบเขต
กระบวนการเชื่อมโยงเพื่อให้กลุ่มผู้รับบริการ เข้าถึงข้อมูล
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการส่งมอบไปยังกลุ่ม
ผู้รับบริการ

Design Thinking การคิดเชิงออกแบบกระบวนการโดยการน�าผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการออกแบบเพ่ือร่วมกัน
ค้นหาค�าตอบที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนคือ - 
เข้าใจปัญหา (Empathise) 
- นิยามปัญหา (Define) 
- สร้างไอเดีย (Ideate) 
-  ท�าต้นแบบ (Prototype) 
-  ทดสอบ (Test)

Cost and competitiveness - วิเคราะห์ควบคุมต้นทุนโดยรวมและการใช้ทรัพยากร 
- นโยบายการลดต้นทุนและแนวคิดการแบ่งปันทรัพยากร

ร่วมกัน 
- นวัตกรรมในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันโดยใช้ข้อมูลเทียบเคียงท้ังในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ

Operational Results and Impacts - ติดตามควบคุมกระบวนการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์และ 
ยุทธศาสตร์องค์การ

- การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดโดยใช้ 
ตัววัด และข้อมูลทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก

- การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการสร ้างมูลค ่าเพิ่ม  
ตอบสนองยุทธศาสตร์และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Process Control การควบคุมกระบวนการ

Process Requirements Determination การจัดท�าข้อก�าหนดของกระบวนการ

Work Simplification การปรับแต่งกระบวนงานให้ง่ายขึ้น

Supply Chain Management การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Business Continuity Management การบริหารความต่อเนื่อง
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Innovation Management การจัดการนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิตและการแก้ไข
ปัญหาในระดับองค์การจนเกิดความเป็นเลิศ น�าไปสู่ผลลัพธ์
ท่ีเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายมาใช้ในการสร้างความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจัดการ กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน รวมถึงความสะดวกของการเข้าถึง
การสื่อสารที่ฉับไว การลดต้นทุนของการท�างานซ�้า และ
การค�านวณที่มีรูปแบบเดิมๆ จ�านวนมากและการน�าเสนอ
ในรูปแบบท่ีเป็น Visual คือง่ายต่อการเข้าใจ รวมท้ัง 
การติดตาม กระบวนการในรูปแบบของแผนภูมิที่อยู่บน
เครือข่ายได้แก่ 
- การประมวลการรายงานผลบน Mobile Application
- การติดตามข้อมูลและกระบวนการท�างานแบบเวลาจริง 

(Real time Data Monitoring and Dashboard) 
- การน�าเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ดู

เข้าใจง่าย (Infographic) 
- การรายงานข้อมูลและสถิติที่เป็นสาธารณะ 
- การให้บริการและการรับขอร้องเรียนผ่านแบบสอบถาม 

Online 
- การให้ความรู ้และข่าวสารผ่าน Web และสื่อดิจิทัล 

แก่ประชาชน

Lean Management การด�าเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในทุกๆ
กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัวตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และผู้รับบริการได้ทันท่วงที  
มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Lean 
เช่น ๕ส Visual, E-C-RS, การลดการสูญเปล่า เป็นต้น

P-D-C-A วงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ Plan (วางแผน/ 
ก�าหนดล�าดับ ความส�าคัญและต้ังวัตถุประสงค์), Do 
(ลงมือท�าหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก�าหนด), Check 
(ตรวจสอบการท�างาน) และ Act (การด�าเนินการ 
ให้เหมาะสม/ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา)
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Robotic Process Automation: RPA กระบวนการท�างานแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์
อัตโนมัติท่ีมีความสามารถในการจัดการข้อมูลจ�านวนมาก
และงานประเภทที่ต้องท�าซ�้าๆ เช่น โปรแกรม Chatbot 
หรือผู ้ช่วยอัจฉริยะมาใช้ในการตอบค�าถามในกรณีที่มี
ข้อสอบถามเข้ามาจ�านวนมาก และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ 
ผู้ขอใช้บริการโดยสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์หรือให้บริการ
คนหลายๆ คนท่ีเข้ามาสอบถามได้ทันทีตลอดเวลา ซึ่งจะ
ช่วยลดจ�านวนผู้ปฏิบัติงานในการตอบโทรศัพท์สายเข้า
หรือการด�าเนินการตอบทางเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Failure Mode and Effect Analysis การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความล้มเหลว โดยการใช้
แผนภูมิก้างปลา ตารางวิเคราะห์สาเหตุ

 
 เป้าหมายที่มุ่งหวังจากการด�าเนินงานตามแนวทางหมวด ๖
 -  ระบบงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการในปัจจุบันและ
อนาคต
 -  ก�าหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของกระบวนการบนพื้นฐานความต้องการของผู้รับบริการ
 -  มีการติดตาม ประเมินผล และควบคุมกระบวนการ ก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
 -  มีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 -  มีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
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ของกรมสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศ ด้วย PMQA Mechanism

โดย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์*

 การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการในองค์การด้วย PMQA Mechanism เริ่มต้นท่ี
การวิเคราะห์และเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวังเพ่ือสร้างคุณค่าของผลงานที่ส่งมอบให้กับผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร (หมวด ๓) โดยตอบสนอง
ทั้งความต้องการความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคต (ซึ่งกรมสุขภาพจิตมีต้นทุนอยู่ เช่น การส�ารวจ
ทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต และจิตเวช การส�ารวจ IQ EQ ทุก ๕ ปี และน�ามาใช้คาดการณ ์
ผลการด�าเนินงานและความต้องการอนาคตได้ ซึ่งขณะนี้มีการคาดการณ์อนาคตไว้ที่แผนพัฒนา 
สุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ซึ่งเป็นแผนที่ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวที่ ๒๐ ปี) เมื่อวิเคราะห์แล้ว  
จะต้องส่งผลให้ระบบการน�าองค์การ (หมวด ๑) โดยในส่วนกลางเป็นการน�าทีมโดยท่านอธิบดีฯ เมื่อระบบ
การน�าวิเคราะห์และก�าหนดทิศทางและนโยบายขององค์การแล้ว ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร ์
ที่ชัดเจน (หมวด ๒) เพื่อน�าสู่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนาคน (หมวด ๕) พัฒนา 
ระบบงาน (หมวด ๖) เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านรูปธรรม คือ สินค้าหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต้องมีการพิจารณาด้วยว่าทักษะของคนและการจัดวางระบบงาน
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนและตอบสนองยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ หากไม่เพียงพอ ต้อง Upskill หรือ Reskill 
ผลของการด�าเนินการขับเคลื่อนและการปฏิบัติงาน จะถูกส่งไปสู่ระบบการติดตาม วัด วิเคราะห์
ประเมิน และเรียนรู้สู่การปรับปรุงระบบการด�าเนินงานอีกครั้ง รวมไปถึงการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรม (หมวด ๔) และสะท้อนผลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังระบบการน�า (หมวด ๑) และระบบ
ยุทธศาสตร์ (หมวด ๒) และแสดงผลลัพธ์การด�าเนินงาน (หมวด ๗) ตามเป้าประสงค์องค์การได้ในที่สุด
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ตวัอยา่ง  แนวคิดการวเิคราะหแ์นวทางการพฒันาและขบัเคลื่อนระบบการด าเนินงานของกรมสุขภาพจติ 
สูค่วามเป็นเลศิ ดว้ย PMQA Mechanism 

โดย นายแพทยว์ชริะ เพง็จนัทร*์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการในองค์การด้วย PMQA Mechanism เริ่มต้นที ่
การวิเคราะห์และเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวังเพ่ือสร้างคุณค่าของผลงานที่ส่งมอบให้กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร  (หมวด 3) โดยตอบสนองทั้งความ
ต้องการความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคต (ซึ่งกรมสุขภาพจิตมีต้นทุนอยู่ เช่น การส ารวจทางระบาดวิทยา
สุขภาพจิต และจิตเวช การส ารวจ IQ EQ ทุก 5 ปี และน ามาใช้คาดการณ์ผลการด าเนินงานและความต้องการ
อนาคตได้ซึ่งขณะนี้ มีการคาดการณ์อนาคตไว้ที่แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนด
เป้าหมายระยะยาวที่ 20 ปี) เมื่อวิเคราะห์แล้ว จะต้องส่งผลให้ระบบการน าองค์การ (หมวด 1) โดยใน
ส่วนกลางเป็นการน าทีมโดยท่านอธิบดีฯ เมื่อระบบการน าวิเคราะห์และก าหนดทิศทางและนโยบายของ
องค์การแล้ว ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน (หมวด 2) เพ่ือน าสู่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
พัฒนาคน (หมวด 5)  พัฒนาระบบงาน (หมวด 6) เพ่ือส่งมอบคุณค่าผ่านรูปธรรม คือ สินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้รับบริการและ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต้องมีการพิจารณาด้วยว่าทักษะของคนและการจัดวาง
ระบบงานเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนและตอบสนองยุทธศาสตร์ได้หรือไม่  หากไม่เพียงพอ ต้อง Upskill หรือ 
Reskillผลของการด าเนินการขับเคลื่อนและการปฏิบัติงาน จะถูกส่งไปสู่ระบบการติดตาม วัด วิเคราะห์ 
ประเมิน และเรียนรู้สู่การปรับปรุงระบบการด าเนินงานอีกครั้ง รวมไปถึงการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(หมวด 4) และสะท้อนผลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังระบบการน า (หมวด 1) และระบบยุทธศาสตร์ 
(หมวด 2) และแสดงผลลัพธ์การด าเนินงาน (หมวด 7) ตามเป้าประสงค์องค์การได้ในที่สุด 
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 หัวใจของการท�างาน คือ ท�าให้เป็นระบบ และระบบนั้นต้องท�าซ�้าได้ ได้มาตรฐานเหมือนเดิม
ได้ Best Practice ได้ Feedback มาใช้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวังท่ีมีหลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยคู่แข่ง
หรือคู่เทียบ

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการน�าองค์การ ด้วย PMQA Mechanism
 ในการพัฒนาระบบการน�าองค์การ เสนอให้มีการพัฒนา Executive Leadership Team 
อย่างน้อย ๓ ทีม คือ ทีมน�า (สีเขียว) ทีมยุทธศาสตร์ (สีน�้าเงิน) และทีมเรียนรู้ (สีแดง) ใน ๓ ระดับ  
คือ ระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย ซ่ึงจะท�าสู่ระบบการพัฒนาคนและงาน  
(สีเหลือง) เพื่อส่งมอบผลผลิตและบริการที่มีคุณค่าสู่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 
101 

 

 หัวใจของการท างาน คือ ท าให้เป็นระบบ และระบบนั้นต้องท าซ้ าได้ ได้มาตรฐานเหมือนเดิม 
ได ้Best Practice ได้ Feedback มาใช้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังที่มีหลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยคู่แข่งหรือคู่เทียบ 
 
การพฒันาและขบัเคลือ่นระบบการน าองค์การ ดว้ย PMQA Mechanism 
 ในการพัฒนาระบบการน าองค์การ เสนอให้มีการพัฒนา Executive Leadership Team อย่างน้อย 
3 ทีม คือ ทีมน า (สีเขียว) ทีมยุทธศาสตร์ (สีน้ าเงิน) และทีมเรียนรู้ (สีแดง) ใน 3 ระดับ คือ ระดับกรม ระดับ 
หน่วยงาน และระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งจะท าสู่ระบบการพัฒนาคนและงาน (สีเหลือง) เพ่ือส่งมอบผลผลิตและ 
บริการที่มีคุณค่าสู่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีองค์ประกอบของคณะบุคคลในแต่ละทีมและแต่ละระดับ ดังนี้ 
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 โดยมีองค์ประกอบของคณะบุคคลในแต่ละทีมและแต่ละระดับ ดังนี้

ทีม ระดับกรม ระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย

๑) ทีมน�า อธิบดี/รองอธิบดี/
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อ�านวยการ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
รองหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
หัวหน้างาน

๒) ทีมยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ 
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

งานยุทธศาสตร์/ 
งานแผนงาน
และ คกก.บริหาร
ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ/ 
ทีมบริหารยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย

๓) ทีมเรียนรู้
 เพื่อสร้างสรรค์
 นวัตกรรม

ส�านักรับผิดชอบงาน
วิชาการ/งานบริหาร
ภารกิจ งานนโยบาย
และแผน

งานติดตามประเมินผล/
งาน KM/งานคุณภาพ/
งานวิชาการด้านต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ/ทีมวิชาการ 
ติดตามประเมินผล 
และจัดการความรู้  
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ของกลุ่มงาน/ฝ่าย

 ซึ่งทีมน�าระดับกรมสื่อสาร/สั่งการกับทีมน�าในระดับถัดไป ทีมยุทธศาสตร์สื่อสารกับทีมยุทธศาสตร์ 
ทีมเรียนรู้สื่อสารกับทีมเรียนรู้ จึงจะน�าไปสู่การปฏิบัติในระบบงานและระบบคนได้ และทีมน�าต้องน�า
ข้อมูลความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
มาพิจารณา
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กรมสุขภาพจิต. แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการด�าเนินงานของกรมสุขภาพจิต 
สู่ความเป็นเลิศ ด้วย PMQA Mechanism. ตุลาคม ๒๕๖๒.

รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. เอกสารบรรยายแนวทางการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ (Application Report). เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี. 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.). คู่มือการประเมินสถานะของ 
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐. กรุงเทพมหานคร : ๒๕๖๒.

เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก

”

P M Q A 4.0
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ภาคผนวก ก

ผังแสดงความเชื่อมโยงการพิจารณาตัวชี้วัด
ในการติดตามการด�าเนินการของ สพฐ. 

(ตัวชี้วัด PMQA, ตัวชี้วัดมาตรฐานเขต, ตัวชี้วัด ITA)
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ภาคผนวก ข

ค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๖๒/๒๕๖๔  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท�างานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ

ยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ภาคผนวก ค

ตัวอย่างการแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ PMQA
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แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการด�าเนินงาน
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ประเด็นรายการ
แนวทางการ/การปรับปรุงข้อมูล/

สถานการณ์การด�าเนินการ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง/

ผู้รับผิดชอบ

หมวด ๑ การน�าองค์การ

๑. บูรณาการนโยบายเลขาธิการ กพฐ. กับวิสัยทัศน์ 
แผนยุทธศาสตร์ นโยบายของ สพฐ. เพื่อให้
เกิดการสื่อสารถ่ายทอด

เพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Video Conference/
การจัดท�า Clip สื่อสารประชาสัมพันธ์

สทร.
สอ.
สนผ.

๒. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่านิยม

ด�าเนินการแล้ว/จัดท�าแผนผังความเชื่อมโยง 
ขั้นตอน

สนผ.
สตผ.
กพร.

๓. ทบทวนก�าหนดนิยามและแนวประพฤติปฏิบัติ 
ทบทวนค่านิยม สพฐ. เพื่อจัดท�านโยบาย
การก�ากับดูแลองค์การที่ดี

วางแผนการด�าเนินการ กพร.

๕.  บริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์แผนงาน 
และกระบวนงาน ในระดับปฏิบัติ

แจ้งแนวทางการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียง
ตามยุทธศาสตร์ ให้ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการ

สอ.

๖. ทบทวนภารกิจขององค์การส่งผลต่อความผาสุก
ของบุคลากรการพัฒนางานท่ีเช่ือมโยงสู ่ 
เป้าหมายขององค์กรรวมถึง ดูแลขวัญก�าลังใจ 
สวัสดิการและความสุขของบุคลากร

ส�ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกของบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน

กพร. 

๗. วิ เคราะห์บทบาท/หน้าท่ีของผู ้บริหาร 
ที่สอดคล้องกับค�าสั่ง/บทบาท/การมอบ
อ�านาจ/การมอบนโยบาย/การน�านโยบาย
ไปปฏิบัติ/การมีส่วนร่วม

การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ สพฐ. 
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

กพร.

๘. ก�าหนดกลไกและแนวทางในการติดตาม
ก�ากับ และประเมินผลการด�าเนินงาน  
(Performance Monitoring & Evaluation)

ก�าหนดแนวทางรายการตัวชี้วัด ส�าหรับการก�ากับ 
ติดตามและการพิจารณาของผู้บริหารแต่ละระดับ 
และการก� าหนดรอบเวลา ในการติ ดตาม 
การด�าเนินงานของแต่ละตัวช้ีวัด/เปรียบเทียบ
และแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking)

กพร.
สนผ.
สตผ.
สนก.

๙. ก�าหนดแนวทางการสร้างองค์การต้นแบบ
ความโปร่งใสและปลอดการทุจริต ทั้งระดับกรม 
และระดับหน่วยงาน รวมถึงการส่งเสริม 
การพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส
และความมีจริยธรรม

ส่งเสริมการจัดท�าโครงการเขตสุจริต ส่งเสริม 
การจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ�าปีงบประมาณ ส่งเสริมสร้างแนวทางการ
ท�างานตามแนวทาง ITA

สนก.

๑๐. Business Continuity Plan จัดท�าแผน BCP เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินการ
ช่วงสถานการณ์วิกฤติ

กพร
ทุกส�านัก
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หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

๑. แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (แผนแม่บท 
Digital Transformation)

เสนอแนวทางการด�าเนินการเป ็นไปตามที่
ส�านักงาน ก.พ.ร. ก�าหนด ให้ที่ประชุม สพฐ. 
พิจารณารับทราบและมอบส�านักที่เกี่ยวข้อง

สทร.

๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

สพร. สบศ.

๓. แผนพัฒนานวัตกรรม กพร.สนก.
สบน.

๔. แผนสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ กพร.สนก.
สบน.

หมวด ๓ การให้ความส�าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ก�าหนดวิธีการการออกแบบผลผลิต การบริการ
วิธีการส่งมอบ/สร้างสัมพันธ์กับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทบทวนผลผลิตหลักตามภารกิจของ สพฐ.  
ในแต่ละด้าน และออกแบบวิธีการส่งมอบผลผลิต
บริการและสร้างสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ทุกส�านัก

๒. การพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ Online ต่อการการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด�าเนินการจัดท�าแบบส�ารวจหน้าเว็ปไซต์ สพฐ. 
โดยกลุ ่มตัวอย่าง ๔ กลุ ่ม ได ้แก่ นักเรียน  
ผู้ปกครอง บุคลากรปฏิบัติงาน สพท. และครูผู้สอน

กพร.
สทร.

๓. พัฒนาแผน/ช่องทางการสื่อสารที่ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการในอนาคต พัฒนา
ช่องทางการตอบสนองทาง Social Media 
ให้รวดเร็ว

สอ. 
ประชาสัม
พันธุ์

๔. พัฒนาระบบการค้นหาข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
ที่ปรากฏใน Internet/Website/Social 
Media ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
การด�าเนินงาน

จัดท�าแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบ จัดท�าสถิติข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง 
สรุปข้อร้องเรียนและผลการจัดการข้อร้องเรียน
รายงานผู้บริหารรับทราบ 

สอ.
สน.สพฐ.

หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม

๑. ก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ ทบทวน การก�ากับ
ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

บูรณาการตัวชี้วัดที่ ใช ้ส�าหรับก�ากับติดตาม  
การรายงานผลการด�าเนินการตามที่กฎหมาย
ก�าหนด เพื่อความซ�้าซ้อน

สตผ
สนก
กพร.

๒. พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข ้ อ มู ล ผ ล 
การด�าเนินงาน/ตัววัดใน Data Center  
การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลร่วมกัน
ส�าหรับหน่วยงานด้านการศึกษา และพัฒนา
จัดท�าแพลตฟอร์มการศึกษา

พัฒนาระบบ KRS/ARS/AMSS++ SMSS++/
DMC/SET/e-MES 

เริ่มด�าเนินการจัดท�า Big Data สพฐ.

สนผ.
สทร.
สตผ.
กพร.
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๓. วิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ข ้ อ มู ล ผ ล 
การด�า เนินงานได ้แบบ Real T ime  
โดยผู้บริหารติดตามก�ากับผลการด�าเนินงาน
อย ่างเป ็นระบบ และน�าข ้อมูลผลการ 
ด�าเนินงานมาทบทวน เรียนรู ้ พิจารณา
โอกาสในการพัฒนาเพื่อใช้ตัดสินใจทาง 
การบริหาร ปรับปรุงผลงานและสร ้าง
นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องก�าหนด
แนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน

วางแผนการจัดท�าแผนนวัตกรรม

สนผ.
สทร.
สตผ.
กพร.
ทุกส�านักที่มี
ระบบติดตาม
งานกิจกรรม
โครงการฯ

๔. รวบรวมผลงานทางวิชาการ/Best Practices 
ของบุคลากร และหน่วยงานในสังกัด เพื่อจัดเก็บ
ในฐานข้อมูล

เริ่มด�าเนินการตามข้อสั่งการเลขาธิการ กพฐ.  
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงฯ

สอ. จัดเก็บ

หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

๑. จัดท�าแผนยุทธศาสตร ์องค ์กรสร ้างสุข 
(แผนการดูแลและเสริมสร้างความผูกพัน
ความสุข และสวัสดิการของบุคลากรแต่ละ
ประเภท) และก�าหนดมาตรการท่ีสามารถ
ด�าเนินการได้จริง Employee Engagement 
(Motivation System)

เริ่มด�าเนินการส�ารวจปัจจัยสร้างความผาสุก กพร.

๒. จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

เริ่มด�าเนินการ สพร. สบศ.

๓. จัดท�าแผนถ่ายทอดตัวชี้วัดสู ่การปฏิบัต ิ
รายบุคคล

เ ร่ิม วิ เคราะห ์ เพื่ อวางแนวทางขับ เค ล่ือน 
การด�าเนินการ

กพร.

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน และ 
การให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีใหม่
ด้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน และ
การให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีใหม่
ด ้วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน  
และการให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับ
วิถีใหม่ด้วย ตามข้อสั่งการรัฐบาล และ มติ 
ค.ร.ม.

ส�ารวจจัดเก็บข้อมูลที่ส�านัก ส่วนกลาง มีการ
ปรับเปลี่ยนการท�างานสอดคล้องตามมติ ค.ร.ม.

กพร.

๒. การทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการท�างาน
ให้เป็นระบบ 

อยู่ระหว่างจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานของ สพท. ฉบับ
ปรับปรุงฯ (ทั้ง ๑๐ กลุ่ม) ตามประกาศกระทรวงฯ

กพร.
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การจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ�านวยความสะดวกฯ (ฉบับปรับปรุง)  
การจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. 
การอ�านวยความสะดวกฯ (ฉบับปรับปรุง)  
เล่มภาษาอังกฤษ
(อยู่ระหว่างวางแผนการด�าเนินการ)

กพร.

๓. พัฒนา/ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของกระบวนการท�างานทุกด้าน โดยการลด
ความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา 
ลดข้ันตอน รวมถึงหาโอกาสในการพัฒนา
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุน
กระบวนการท�างาน

  ๓.๑ กระบวนงานหลักตามภารกิจ การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On Site/On Line/On Demand/ 
On Hand

สทร.
ทุกส�านัก

การปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ ๘ กลุ ่มสาระตามหลักสูตร 
แกนกลาง เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย

สวก.

การพัฒนาระบบวัดผล สทศ.

  ๓.๒ กระบวนงานสนับสนุน การพัฒนาระบบสารบรรณกลาง e-Saraban 
และการใช้ e-mail กลางในการรับ ส่ง หนังสือ
ระหว่างส่วนราชการในประเทศ

สทร.
สอ.

การพัฒนาระบบการลงเวลาปฏิบัติรูปแบบ 
แอปพลิเคชัน/และรายงานการปฏิบัติงานออนไลน์ 
ในสถานการณ์ WFH

สทร.

การพัฒนาระบบเงินเดือน e Slips สคส.

การพัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ Online รองรับการยกเลิกการขอส�าเนา
เอกสารทางราชการ

กพร.
สนผ.

การใช้ระบบการประชุมทางไกลรูปแบบ VDO 
Conference/Zoom เ พ่ือชี้แจงแนวทาง 
การด�าเนินงานต่าง ๆ 

ทุกส�านัก

การส�ารวจ จัดเก็บข้อมูล Google from ทุกส�านัก
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