
กรมพัฒนาที่ดิน



1. ความรู้ เข้าใจ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. ความรู้และเข้าใจเรื่องระบบราชการ 4.0 

3. ความเข้าใจเรื่องPMQA 4.0 

4. ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

5. แนวทางการปรับเปลี่ยนการทํางานสู่ระบบราชการ 4.0
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สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย 

การทํางานของท่านกับระบบราชการ 4.0



สถานะและทศิทางการปรับตวัของประเทศไทย 

สถานะด้านเศรษฐกิจ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน จาก 60 ประเทศชั้นนํา  

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์

สมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี 

 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 4



“ไบเออร์” 

ปลดพนักงาน 12,000 คน

“สํานักงานข่าวรอยเตอร์” 

ปลดพนักงาน 32,000 คน

“เชฟรอนไทย” 

ปลดพนักงาน 40 %

“โฟล์สวาเกน” 

ปลดพนักงาน 30,000 คน
“ จีเอ็ม มอเตอร์ส” 

ปลดพนักงาน 21,000 คน

“บริษัท อิเกีย กรุ๊ป ” 

ปลดพนักงาน 7,500 คน

เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว

สถานะด้านเศรษฐกิจ 

สถานะและทศิทางการปรับตวัของประเทศไทย 
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เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว
สินค้าเกษตรที่ราคาจะดีขึ้นในปีหน้าคือ ข้าว กับ มันสําปะหลัง 

แต่ยางพารา อ้อย ปาล์ม นั้นไม่ฟื้นแน่นอน (ดีลอยท์ ประเทศไทย) 

การควบคุมต้นทุน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและบริหารงาน 

การเน้นลูกค้า
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สถานะด้านเศรษฐกิจ 

สถานะและทศิทางการปรับตวัของประเทศไทย 



สถานะและทศิทางการปรับตวัของประเทศไทย 

สถานะด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

พื้นที่ป่าไมม้แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ภาวะโลกร้อน ป่าไม้ การบริหารจัดการน้ํา คุณภาพสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น7% ในปี 2563 

7



โลกเปลี่ยน

ความต้องการเปลี่ยน

ประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ระบบงานและบุคลากรขาดประสิทธภิาพ
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แผนปฏิรูปประเทศ

ระบบราชการ 4.0



ประเทศไทย 1.0
ประเทศไทย 2.0

ประเทศไทย 3.0
ประเทศไทย 4.0

ทรัพยากร แรงงานคน เครื่องจักรกล เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมยัรัชกาลที่ 5
(พ.ศ.2435)

แผนชาติฉบบัที่ 1
(พ.ศ.2504)

ปฏิรูประบบราชการ
(พ.ศ.2545)

ปฏิรูประบบราชการ
(พ.ศ.2559)
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ร.๕ ตั้ง 12 กระทรวง 

ร.7 เน้นระบบคุณธรรม

เน้นเหตุผลและ

กฎหมาย

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

สร้างการมีส่วนร่วม

เน้นความคล่องตัว

ใช้ระบบดิจิทัล

สร้างนวัตกรรม
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(พ.ศ.2435)
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 ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิั่งยืน

 ประเทศชาตมิั่นคง

 ประชาชนมีความสุข

 เศรษฐกจิพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

 สังคมเป็นธรรม 
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การทหาร

การเมือง

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกจิ

สังคม
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มีความเท่าเทยีม

เศรษฐกจิ
ขยายตวัต่อเนื่อง

ประเทศมีรายได้สูง

14



การผลิตและบริโภค
เป็นมติรสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากร
อย่างพอดี

ไม่สร้างมลภาวะ

สอดคล้องกฎระเบยีบ
ของประชาคมโลก

15



ภาครัฐของประชาชนเพื่อ

ประชาชนและประโยชน์วนรวม

เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา 

กระจายความเจริญ 

  ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใจ สติปัญญา กาย สภาพแวดล้อม

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
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อนุรักษ ์ฟื้นฟู พัฒนา

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั ต่อยอดอดตี ปรับปจัจุบัน สร้างคุณค่าใหม่อนาคต

ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 



การเกษตร
สร้างมูลค่า

อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

การสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเทีย่ว

โครงสร้างพืน้ฐาน
เชื่อมไทย เชื่อมโลก

พฒันาเศรษฐกจิ
บนพืน้ฐาน

ผู้ประกอบการยุคใหม่

1 2

3

4

5
2

เกษตรปลอดภยั ชีวภาพ 

แปรรูป เกษตรอัจฉรยิะ

วิถีชุมชน เชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

นวัตกรรมในเชิงสินค้า

และกระบวนการผลิต

เกษตรอัตลกัษณ์พืน้ถิ่น

พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมสรา้งงานวิจัย

และนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย

สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด

ข้อมูล/บริการภาครฐั
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สังคมเศรษฐกจิ
สีเขยีว

สังคมเศรษฐกจิ
ภาคทะเล

พฒันาความมั่นคงนํา้พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม

ยกระดบักระบวนทศัน์
เพือ่กาํหนดอนาคตประเทศ

1 2

5

6

13

พฒันาพืน้ทีเ่มอืง ชนบท เกษตร
และอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน์

4

5

อนุรักษ์และฟืน้ฟคูวามหลากหลาย

ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนดิ

อนุรักษ์และฟืน้ฟแูม่น้าํลาํคลองและแหลง่น้ําธรรมชาติ

พัฒนาพืน้ที่เกษตรกรรมปลอดภยั

จัดการสารเคมี/มลพษิที่มีผลตอ่ภาคเกษตร

และสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล

พัฒนาการจัดการน้าํเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบ

บริหารจัดการทรพัยากรเกษตร

และเพิ่มผลิตภาพแบบบรูณาการ

ส่งเสริมคุณลกัษณะและพฤตกิรรม

ที่พึงประสงค์ดา้นสิง่แวดลอ้ม

และคุณภาพชีวิตที่ดขีองคนไทย

ปรับปรงุฟืน้ฟแูละสรา้งทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ

ลดความสญูเสยี/เสียหายจากภยัธรรมชาติ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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สังคมทีเ่ป็นมติรต่อ
สภาพภูมอิากาศ

3



ภาครัฐยดึประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

ภาครัฐบริหารงาน
แบบบูรณาการ

ภาครัฐเลก็ลง
เหมาะสมกบัภารกจิ

ภาครัฐทนัสมยั

กระบวนยุตธิรรม
เสมอภาค

1 2

3

4

8

บุคลากร เป็นคนดี
เก่ง และมคีุณธรรม 

5
ภาครัฐโปร่งใสปลอดการ
ทุจริตและประพฤตมิชิอบ

6

กฎหมายเหมาะสม
กบับริบทและสถานการณ์ 7

6

รับฟังความตอ้งการ 

บริการไดม้าตรฐาน

ระบบตดิตามประเมินผล

สะท้อนเป้าหมายตามยุทธ์

ตรวจความซ้ําซ้อน

ปรับภารกจิ/ถ่ายโอน

ร่วมมือ ซื่อสัตย์

ตรวจสอบได้

ชัดเจน มีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย เป็นสากล

เข้าสู่ระบบดจิทิัล

ปฏิบัติไดม้าตรฐานสากล

รัฐเชื่อมโยงให้บริการสาธารณะ

ผ่านเทคโนโลยีดจิิทัล

ขับเคลื่อนการพฒันา

และประเมินผลดว้ยยุทธ์ชาติ

เป็นองค์กรที่

มีขีดสมรรถนะสงู

บริหารคนที่มีความคลอ่งตัว

 ยึดระบบคุณธรรม
เป็นผู้นําความรู้และความคิด

ผลักดันภารกิจ
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ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ด้าน 23 แผนแมบ่ท (ณ พฤศจิกายน 2561)

1. ด้านความมั่นคง

2. ด้านการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง

ทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

5. ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

3. การพัฒนาการ

เกษตร

18. การสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืน 19. การบริหาร

จัดการน้ําทั้งระบบ

20. การพัฒนา

บริการประชาชน 

และการพัฒนา

ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

21. การต่อต้าน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

15. การเสริมสร้าง

พลังทางสังคม
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และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศ

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16) 

กําหนดให้ดําเนินการปฏิรูปในด้านต่างๆ 

ให้เกิดผลตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ

วิธีการจัดทําแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ต้องมีการวัดผลการดําเนินการ 
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1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการ
3. ด้านกฎหมาย 

4. ด้านยุตธิรรม 

5. ด้านเศรษฐกจิ 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาตฯิ

7. ด้านสาธารณสุข 

8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนฯ

9. ด้านสังคม 

10. ด้านพลังงาน 

11. ด้านป้องกัน
การทจุริตฯ

23

แผนปฏิรูปประเทศ



คณะทํางานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความปรองดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ปยป.กษ.) คําสั่งที่ 470/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ

คณะทาํงานจัดทาํแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รธพ.ปก.

คณะทํางาน
รธพ.ปก.

คณะทํางาน

คณะทาํงานจัดทาํแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการปฏิรูปประเทศ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คณะทาํงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลติ)

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform)

1. โครงการการรองรับ
    การเปลี่ยนแปลง
    ภูมิอากาศและ
    ลดโลกร้อน
2. โครงการส่งเสริม
    การไถกลบและผลติ
    ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
    ป้องกันหมอกและ
    ควันไฟในพื้นที่เกษตร
    ภาคเหนือ

1. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
3. โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน
4. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดิน
5. โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดิน
6. โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน
   เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร
7. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
8. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
9. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
10. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
     เพื่อการบริหารจัดการเชิงรกุ (Agri-map)

11. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
12. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
13. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
14. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
15. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
16. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
17. ปรับปรุงคุณภาพดิน 

18. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
19. การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ
20. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
21. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์
22. โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน
23. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําชุมชน
24. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา

แผนแม่บทประเด็น

การพัฒนาการเกษตร

แผนแม่บท

ประเด็นการ

บริหาร

จัดการน้ําทั้ง

ระบบ

แผนแม่บท

ประเด็น

การสร้าง

การเติบโต

อย่างยั่งยืน

1. โครงการแหล่งน้ํา
    ในไร่นานอกเขต
    ชลประทาน
2. โครงการพัฒนา
   แหล่งน้ําชุมชน
3. โครงการพัฒนา
    แหล่งน้ําเพื่อการ
    อนุรักษ์ดินและน้ํา

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความปรองดอง ของกรมพัฒนาที่ดิน

การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง

      1. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
      2. การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร
เศรษฐกิจ
การปรับปรุงคุณภาพดิน

      3. การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว 
      4. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 

      5. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
      6. การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ
แหล่งน้ําในชุมชน  

      7. การก่อสร้างแหล่งน้ําชุมชน
      8. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา
โครงการในพระราชดําริ : 

ขยายผลโครงการในพระราชดําริกว่า 4,000 แห่ง

ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ 

      9. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
      10. โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
           อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
      11. โครงการการจัดการดินและน้ํา
           เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

      1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข
         ปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร
ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0

      2. ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0

นําร่องการใช้แผนที่ดินระดับตําบลไปสู่การปฏิบัติ

      3. โครงการนําร่องการใช้แผนการใช้ที่ดินระดับตําบล
         ไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมจัดทําเขตเกษตรอินทรีย์

พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์

      4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
      5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อน
         กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
      6. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการชะล้าง

พังทลายของดิน

      7. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ําประจําไร่นาเพื่อบรรเทาปัญหา

น้ําท่วมและเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง

      8. โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน

ประเด็นปฏิรูป

ระบบบริหาร
จัดการ
เชื้อเพลิง
ชีวมวลไม้โต
เร็ว สําหรับ
โรงไฟฟ้าชีว
มวล

กิจกรรม

1. บูรณาการ
ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
2. กําหนด
พื้นที่สําหรับ
ปลูกไม้โตเร็ว
*อยู่ระหว่าง
เสนอโครงการ
เพื่อสอดรับ
แผนปฏิรูป*

1 ด้านความมั่นคง

2 การสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน

5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 ด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

4 ความเสมอภาค

6 บริหารภาครัฐ

แผนปฏิรูปประเทศกผง.
ผู้ช่วยเลขา

กผง.
ผู้ช่วยเลขา อธพ.

คณะทํางาน
อธพ.

คณะทํางาน
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 แผนแม่บท

ประกอบด้วย 11 ด้าน

ประเด็น “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย

สร้าง Smart Farmer และลดความเหลื่อมล้ํา” 

โครงการสร้างต้นแบบเกษตรสมัยใหม่ 

(Excellence Center for Intelligent Farm) 

พลิกบทบาทเกษตรกรด้วยนวัตกรรม

โครงการ “Smart Soil Museum”
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5. ด้านเศรษฐกจิ 
10. ด้านพลังงาน 

การสนับสนุนการเกษตรแบบโซนนิ่ง

การปรับปรุงคุณภาพดิน

 แหล่งน้ําในชุมชน 

 โครงการในพระราชดําริ  

เร่งรัดขยายผลการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบาย

    คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตําบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0

นําร่องการใช้แผนที่ดินระดับตําบลไปสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมจัดทําเขตเกษตรอินทรีย์

พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์

จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 

ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ําประจําไร่นา

ชีวมวลไม้โตเร็ว 

สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

25

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาตฯิ

แผนปฏิรูปประเทศ
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ต้องนํามาใช้เอง

ต้องทําแผนให้สอดคล้องแผนชาติ
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1. หลักประสิทธิผล 

  (Effectiveness)

2. หลักประสิทธิภาพ

 (Efficiency) 
3. หลักการตอบสนอง              

(Responsiveness)

4. หลักการรับผิดชอบ

(Accountability) 

5.หลักความโปร่งใส

(Transparency) 

6.หลักการมีส่วนร่วม

(Participation)7.หลักการกระจายอํานาจ

(Decentralization)

8.หลักนิติธรรม

(Rule of Law)

9.ความเสมอภาค

(Equity) 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

(Consensus Oriented)



ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศไมบ่รรลุเป้าหมาย

 เพราะการบริหารจัดการภาครัฐยังมปีระสิทธิภาพต่ํา 
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ระบบราชการ
ต้องเป็นทีพ่ึง่
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไว้วางใจได้

เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกนั

ยดึประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มขีดีสรรถนะสูง

และทนัสมยั

สานพลงั
ทุกภาคส่วน

สร้าง
นวตักรรม

ปรับสู่
ความเป็นดจิิทลั

เป้าหมายในการพฒันาระบบราชการ 4.0
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บุคคลภายนอกเข้าถงึข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทาํงานได้

เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและถ่ายโอนภารกจิ

เชื่อมโยงการทาํงานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน

1

ทาํงานตามแนวระนาบมากกว่าแนวดิ่ง

31

เป็นที่พึ่ง

และเชื่อถือได้

เปิดกว้าง

ประชาชน สมรรถนะ

สานพลงั นวตักรรม

เป็นดจิทิัล



2

ทาํงานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

ใช้ข้อมูลและระบบตามความต้องการประชาชน

เป็นที่พึ่ง

และเชื่อถือได้

เปิดกว้าง

ประชาชน สมรรถนะ

สานพลงั นวตักรรม

เป็นดจิทิัล

32

ให้บริการเบด็เสร็จในจุดเดยีว

สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา



วเิคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่น ทนัเวลา

สร้างนวัตกรรม มีความคดิริเริ่ม ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตวัเข้าสู่สาํนักงานสมัยใหม่

3

มีความผูกพนัต่อการปฏบิตัหิน้าที่อย่างเหมาะสมตามบทบาทของตน

33

เป็นที่พึ่ง

และเชื่อถือได้

เปิดกว้าง

ประชาชน สมรรถนะ

สานพลงั นวตักรรม

เป็นดจิทิัล
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การสานพลังภาครัฐ

และภาคส่วนอื่นๆ

(Collaboration)

การสร้างนวัตกรรม 

(Innovation)
การปรับเข้าสู่ดิจิทัล 

(Digitalization)

คดิค้นวธิีการ
หรือแนวทางใหม่

ระบบดจิทิลัเตม็รูป
และเพิ่มสมรรถนะวางแผนร่วมกัน



การสานพลังภาครัฐ

และภาคส่วนอื่นๆ

(Collaboration)
วางแผนร่วมกัน

ร่วมกันคิด แก้ไขปัญหา

รับผิดชอบร่วมกัน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

แบ่งปันข้อมลู

มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
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"การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)"
คือการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ 

ตอบสนองผู้คนหรือลูกค้า  ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ๆ 

หรือกระบวนการใหม่ ที่มีคุณค่า สร้างคุณค่าและประโยชน์ได้ 
  การสร้างนวัตกรรม 

(Innovation)

นวัตกรรม 

คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือ สิ่งของที่เป็นสิ่งใหม่สําหรับบุคคล/หน่วยงาน ที่นําไปใช้ 

เน้นเรื่องการทําสิ่งใหม่ ที่ต้องใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

Evan (1966) นวัตกรรม เป็นกระบวนการของการพัฒนาความคิดใหม่

Tushman (1986) นวัตกรรม คือ การสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการที่เป็นของใหม่

Damanpour (1987) นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น มาใช้ในองค์การ และเป็นที่ยอมรับของคนในองคก์าร

Rogers (1995) นวัตกรรม คือ ความคิด การปฏิบัติ สิ่งใหม่สําหรับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆที่นําไปใช้
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การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการ และการให้บริการ อย่างมีแบบแผน

และเป็นระบบ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล

ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้

การปรับเข้าสู่ดิจิทัล 

(Digitalization)

บุคลากร

บุคลากรผู้ปฏิบัติการภาครัฐ ให้มีความสามารถ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ( ๐.๕๘ %ข้าราชการทั้งหมด) 

พัฒนาผู้บริหารของรัฐ ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร(์๑๐.๗๒% ผู้บริหารภาครัฐทั้งหมด)

พัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างกลไกที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน 

เครื่องมือ



แยกตามภารกจิของแต่ละหน่วยงาน ทาํงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ให้บริการมาตรฐานเดยีวกันอย่างตายตัว บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล

การดาํเนินงานเชิงรับ ทนัเวลา/เชิงรุก ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง

ระบบทาํงานแบบอนาล็อก ระบบทาํงานปรับเป็นดจิทิลัเตม็รูปแบบ

รัฐเป็นศูนย์กลาง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามความต้องการ 

ไม่มีการแบ่งปันทรัพยากร แบ่งปันทรัพยากรในการทาํงานร่วมกัน เพื่อลดต้นทนุ
39

บริการประชาชนในเวลาราชการ บริการประชาชนตลอด 24ชั่วโมง

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอ เปิดเผยข้อมูลเป็นปกตไิม่ต้องร้องขอ

ทาํงานล่าช้า ต้นทนุสูง สร้างคุณค่าในการให้บริการ ทาํน้อยได้มาก

ปฏบิตังิานตามเป้าหมาย สร้างนวัตกรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิตังิาน



2.ทาํงานเชิงรุก 3.แบ่งปันเชื่อมโยง

4.ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั

5.ทาํงานคล่องตวั

7.ภาคส่วนอื่น
มีส่วนร่วม 

8.เกดินวัตกรรม 

9.พร้อมปรับเปลี่ยน 6.วเิคราะห์ความเสี่ยง

40

ระบบราชการ 4.0

1.เปิดเผย โปร่งใส 

10.ให้ความสาํคัญ
กับบุคลากร 



1. เกดิการพฒันาอย่างก้าวกระโดด
2. บูรณาการ พฒันาองค์การกับยุทธศาสตร์ชาติ
 

3. เร่งปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทัง้องค์การ
4. การปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดจิทิลัให้เกดิผล

เดิมทํางานแบบตั้งรับ ทํางานเชิงรุก สร้างนวัตกรรมสู่ประสิทธิผล

ตอบสนองการพัฒนาประเทศ

PMQA
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ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพฒันาที่ดนิ
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระบบราชการ
ต้องเป็นทีพ่ึง่
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไว้วางใจได้

เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกนั

ยดึประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มขีดีสรรถนะสูง

และทนัสมยั

สานพลงั
ทุกภาคส่วน

สร้าง
นวตักรรม

ปรับสู่
ความเป็นดจิิทลั

บุคคลภายนอกเข้าถงึข้อมูลได้

ปรับสู่
ความเป็นดจิิทลั

42

พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศใหส้ามารถเชื่อมโยง

ภายใน/นอก ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลร่วมกันได้



ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพฒันาที่ดนิ
2. ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ และจําแนกดิน เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน การกําหนด

บริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมี 

หรือวัตถุอื่นใด การกําหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ํา รวมทั้งติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทาํงานได้

เชื่อมโยงการทํางานสอดคล้องกัน

ใช้ข้อมูลและระบบ

ตามความตอ้งการประชาชน

สามารถใช้บริการไดต้ลอดเวลา

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ยืดหยุ่น ทันเวลา

สร้างนวัตกรรม 

มีความคิดริเริ่ม

 ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง 
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ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า



ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพฒันาที่ดนิ
3. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ํา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรในไร่นา 

การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน การปรับปรงุและพัฒนาพื้นที่และการ

ใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทาํงานได้

เชื่อมโยงการทํางานสอดคล้องกัน

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

ใช้ข้อมูลและระบบ

ตามความตอ้งการประชาชน

สามารถใช้บริการไดต้ลอดเวลา

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ยืดหยุ่น ทันเวลา

สร้างนวัตกรรม 

มีความคิดริเริ่ม

 ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง 
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ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพฒันาที่ดนิ
4. ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ํา พืช ปุ๋ย พร้อมให้คําแนะนําเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา การ

ปรับปรงุบํารุงดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทาํงานได้

เชื่อมโยงการทํางานสอดคล้องกัน

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

ใช้ข้อมูลและระบบ

ตามความตอ้งการประชาชน

สามารถใช้บริการไดต้ลอดเวลา

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ยืดหยุ่น ทันเวลา

สร้างนวัตกรรม 

มีความคิดริเริ่ม

 ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง 

ให้บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
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ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพฒันาที่ดนิ
5. ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนที่ภาพถ่าย จัดทําสํามะโนที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน เพื่อเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอื่น ๆ

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทาํงานได้

เชื่อมโยงการทํางานสอดคล้องกัน

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

ใช้ข้อมูลและระบบ

ตามความตอ้งการประชาชน

สร้างนวัตกรรม 

มีความคิดริเริ่ม

 ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง 
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ความเข้าใจระหว่างการทํางานของทา่นกับระบบราชการ 4.0

อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมพฒันาที่ดนิ
6. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา 

และกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและ

ด้านอื่น ๆ

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทาํงานได้

เชื่อมโยงการทํางานสอดคล้องกัน

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

ใช้ข้อมูลและระบบ

ตามความตอ้งการประชาชน

สร้างนวัตกรรม 

มีความคิดริเริ่ม

 ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง สามารถใช้บริการไดต้ลอดเวลา

วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ยืดหยุ่น ทันเวลา
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ทําหน้าที่ตรวจสอบ ด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี การดําเนินงานภายในกรม 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

ทํางานตามแนวระนาบมากกว่าแนวดิ่ง

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา

1

2

วิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่น ทันเวลา

สร้างนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวเข้าสู่สํานักงานสมัยใหม่

3

กจิกรรม หลักฐาน

web 

เอกสาร

แผน

แผน

รายงานประชุม

ผลงาน

การอบรมมีความผูกพันต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมตามบทบาทของตน

ลงข้อมูลกฎระเบียบ ในweb 

ประสานใกล้ชิดกับหน่วยงาน

ทําแผนเชิงป้องกันความผิดพลาด

ของการทํางาน

48

ทําAAR

จัดลําดับความเสี่ยง

จัดการอบรม

ความร่วมมือ

ทําPDCA



พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ให้คําปรึกษา

เสนอแนะ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา

1

2

กจิกรรม หลักฐาน

web 

เอกสาร

แผน

ลงข้อมูลกฎระเบียบ ในweb 

ประสานใกล้ชิดกับหน่วยงาน

ภายในและภายนอก

ทําแผนเชิงป้องกันความผิดพลาด

ของการทํางาน

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทํางานได้

เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและถ่ายโอนภารกิจ

เชื่อมโยงการทํางานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน

ทํางานตามแนวระนาบมากกว่าแนวดิ่ง

ร่วมคิดวิเคราะห์กับหน่วยงาน

รายงานประชุม
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พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ให้คําปรึกษา

เสนอแนะ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน

กจิกรรม หลักฐาน

50

วิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่น ทันเวลา

สร้างนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวเข้าสู่สํานักงานสมัยใหม่

3
แผน

รายงานประชุม

ผลงาน

การอบรมมีความผูกพันต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมตามบทบาทของตน

ทําAAR

จัดลําดับความเสี่ยง

จัดการอบรม

ความร่วมมือ

ทําPDCA



ศึกษาความหลากหลาย ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ   

วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ ผลิตและรับรองมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ จัดทํา

ฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ ถ่ายทอดและสร้างเครือข่าย

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กจิกรรม หลักฐาน

บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้

ทํางานตามแนวระนาบมากกว่าแนวดิ่ง

ทํางานเชิงรุก มองไปข้างหน้า

สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา

1

2

แบ่งปันข้อมูล ตรวจสอบการทํางานได้

เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและถ่ายโอนภารกิจ

เชื่อมโยงการทํางานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน

web 

เอกสาร

ลงข้อมูลกฎระเบียบ ในweb 

ประสานใกล้ชิดกับหน่วยงาน

ภายในและภายนอก

ร่วมคิดวิเคราะห์กับหน่วยงาน

รายงานประชุม

แผน
ทําแผนเชิงป้องกันความผิดพลาด

ของการทํางาน



ศึกษาความหลากหลาย ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ   

วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ ผลิตและรับรองมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ จัดทํา

ฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ ถ่ายทอดและสร้างเครือข่าย

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

กจิกรรม หลักฐาน

วิเคราะห์ความเสี่ยง ยืดหยุ่น ทันเวลา

สร้างนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม ประยุกต์องค์ความรู้

มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวเข้าสู่สํานักงานสมัยใหม่

3

มีความผูกพันต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมตามบทบาทของตน

แผน

รายงานประชุม

ผลงาน

การอบรม

ทําAAR

จัดลําดับความเสี่ยง

จัดการอบรม

ความร่วมมือ

ทําPDCA



1. ความฉลาดทางอารมณ์

10. มีใจรักและผูกพันในองคก์าร

2. มีความมุง่มัน่

5. รู้จักคิดวิเคราะห์

6. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา

7. มีการคาดการณ์ บริหารความเสี่ยง

53

3. มีความรับผิดชอบสูง

4. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี

8. มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

9. มีการสื่อสารได้ดี 



1. ความฉลาดทางอารมณ์
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 การทําสมาธิจะช่วยใหใ้จสงบ

 ฝึกให้รู้ทันอารมณ์ของตนเอง

 ให้คิดเสมอว่าอารมณ์ทีเ่กิดเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากแรงกระตุ้นจากภายนอก

 เบี่ยงเบนความสนใจตนไปเรื่องอื่น

 หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณ์กับคนทีไ่มย่อมรับ หรือ ไม่เคารพความรู้สึกของผู้อืน่

 ฝึกหาคุณค่าในทางบวก จากอารมณ์ในทางลบ

 เข้าใจเห็นอกเห็นใจและยอมรับในความรู้สึกของผู้อืน่



1. รับรู้อย่างมสีติที่ประสาทสัมผัสทัง้ 6 หู ตา คอ จมูก ลิ้น ผิวหนัง 

2. โฟกัส ที่ประสาทสัมผัสทั้ง 6

3. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

4. ออกกําลังกาย

5. ไม่เครียด
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ฉลาด และ มีความสุข



56



57
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เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ

เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับการพัฒนาของประเทศ 

เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0



Criteria for Performance Excellence Framework

Framework

TQM
Total Quality Management

TQA
Thailand Quality Award

PMQA
Public Sector Management 

Quality Award 

HA
Hospital  Accredit

SQA 

Singapore Quality Award
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ลักษณะสําคัญขององค์การ
คือ ภาพรวมของส่วนราชการ 

สิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงาน

 และความท้าทายสําคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ 
สําหรับการดําเนินการที่ต้องการตอบสนองการบริหารจัดการ

เพื่อนําไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0



1  ลักษณะองค์การ

- พันธกิจ หรือ หน้าที่ตามกฎหมายคืออะไรบ้าง

- ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสําเร็จของส่วนราชการ   

และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร
-  กลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบบริการ คืออะไร

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

หน้าที่ตามกฎหมาย งานบริการ กลไกการส่งมอบ

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
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วิสัยทัศน์ (vision)

 เป้าประสงค์ 

ค่านิยม(Core Value)

สมรรถนะหลักองค์กร

(Core Competencies)

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
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1  ลักษณะองค์การ

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ

- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของสว่นราชการทีไ่ด้ประกาศไว้ คืออะไร 

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจ

ของส่วนราชการ ความสําคัญของสมรรถนะหลกัทีม่ตี่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและอ้อม



(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร?

- มีการจําแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?

- อะไรคือข้อกําหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสาํหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ?

- องค์ประกอบสําคญัที่บุคลากรมีส่วนร่วมทํางานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์คืออะไร?

- การทํางานต้องมขีอ้กําหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัย อะไรบ้าง?

- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สําคัญคืออะไร? พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อ
  การวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
  มีอะไรบ้าง
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1  ลักษณะองค์การ

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ



- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ ที่สําคัญอะไรบ้างรวมทัง้
เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการ

สินทรัพย์ รายละเอียด

เทคโนโลยี

อุปกรณ์

อาคารสถานที่

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการ
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(4) สินทรัพย์

1  ลักษณะองค์การ

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ



- ส่วนราชการดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง 

- กฎหมายและ กฎระเบียบ อะไร ที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทํางานอย่างมีความ
คล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่สําคัญ

ส่วนราชการ

ที่เป็นผู้รักษาการตาม

กฎหมาย

กฎหมาย กฎระเบียบที่เอื้อให้มีความ

คล่องตัวและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลง 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ

1  ลักษณะองค์การ

ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ



- โครงสร้างและระบบการกํากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกํากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วน
ราชการ และส่วนราชการที่กํากับมีลักษณะเช่นใด (*)
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(6) โครงสร้างองค์การ

ข. ความสัมพนัธ์ระดบัองค์การ

1  ลักษณะองค์การ



- ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ

   มีอะไรบ้าง (*) 

- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการ

   ที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร

กลุ่มผู้รับบริการ บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน

กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน

(7) ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
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ข. ความสัมพนัธ์ระดบัองค์การ

1  ลักษณะองค์การ



- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สําคัญมีหน่วยงานใดบ้าง 

และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของ 

ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*) 

- กลไกที่สําคัญในการสื่อสาร และข้อกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง

บริการ ผู้ส่งมอบและพันธมติร 
บทบาทหน้าที่ในการ

ทํางานร่วมกัน

ข้อกําหนดที่สําคัญใน

การทํางานร่วมกัน
กลไกการสื่อสาร
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(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการใหบ้ริการหรือส่งมอบงานต่อกัน

ข. ความสัมพนัธ์ระดบัองค์การ

1  ลักษณะองค์การ



-  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการของส่วนราชการเป็นอย่างไร 

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ประเภทการแข่งขัน ประเด็นการแข่งขัน คู่แข่ง ผลการดําเนินงาน

1. ภายในประเทศ

2. ภายนอกประเทศ
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ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ



- การเปลี่ยนแปลงทีส่ําคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขนัของส่วนราชการและ
ของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทีส่ร้างโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรมและ

ความร่วมมอืคอือะไร (*) 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขนั

ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขัน

1. ปัจจัยภายใน

2. ปัจจัยภายนอก



- แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในในภารกิจที่คล้ายคลึงกันมีอะไรบ้าง 

- แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกส่วนราชการและ

จากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 

- มีข้อจํากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้
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2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

(11) แหล่งข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่งขัน
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและ

ข้อมูลเชิงแข่งขัน

ข้อจํากัดในการได้มาซึ่ง

ข้อมูล

1.การแข่งขัน

ภายในประเทศ

1.............................

2.............................

3.............................

2.การแข่งขันภายนอก

ประเทศ

1.............................

2.............................

3.............................



- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการใน

  ด้านพันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความที่ท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

1.ด้านพันธกิจ

2.ด้านปฏิบัตกิาร

3.ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม

4.ด้านทรัพยากรบุคคล
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ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์

(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 



- องค์ประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน 

การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง

แนวทางและวธิีการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการประเมิน

กระบวนการที่สาํคัญ
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 



PMQA PMQA4.0

การพัฒนาสู่ระบบราชการ การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

650

PMQC

400300275250

Certified FL 
Version 1.0

Certified FL 
Version 2.0

รางวัล PMQA
รายหมวด

รางวัล PMQA 
ระดับดเีดน่

รางวัล PMQA
ระดับดเีลศิ

400300 500

8 มิติของการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
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1. การให้ความร่วมมอื (Collaboration) 

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)

Cooperation Integration Collective Solution

การทํางานในเชิง

ให้ความร่วมมือ

บูรณาการวางแผน

ทํางานร่วมกัน

ทํางานร่วมกันคิด

ร่วมกันทํา

ให้ได้คําตอบที่ดี
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2. นวัตกรรม(Innovation) 

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)

Internal Process Service Innovation Policy/Outcome

ลดขั้นตอนการบริการ

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตกรรมที่นํามาใช้

พัฒนาและสร้างคุณค่า

ในงานบริการภาครัฐ

การปรับปรุงบรกิาร

หรือสร้างบริการใหม่

คิดริเริ่มนโยบาย

 กฎหมายกฎระเบียบใหม่ๆ

ให้ทันสมัย เหมาะสม
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3. ความเป็นดิจิทัล (Digitalization)

Collection of data & 

communication 
Citizen experience

End to end process 

Integrated and

connectedness

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

จัดเก็บข้อมูลและสื่อสาร
บริการประชาชนประทับใจ

สามารถติดตามกระบวนการ

ตั้งแต่ต้นจนจบ

ดิจิทัลที่บูรณาการทุกภาคส่วน

และสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
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4. ผู้รับบริการ (Customer) 

Service quality and

customer satisfaction 
Proactive services 

Customer Relationship 

Management (CRM) 

Personalized services

Government lab 

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
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บริการที่มีคุณภาพ

เป็นที่พึงพอใจของรับบริการ
บริการเชิงรุก มองปัญหา และ

แก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
บริการที่ตรงกับความต้องการ

หรือคิดร่วมกันสร้างกลไกใหม่



5. กระบวนการ (Process) 

Standardization Data-driven improvement Integrated process improvement

Operational excellence 

ทํางานเป็นระบบได้มาตรฐาน 

จัดทําคู่มือทํางาน

การบริการตาม PDCA

ปรับปรงุกระบวนการเชิงรุกอย่าง

เป็นระบบโดยวิเคราะห์จาก

ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก

บูรณาการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานให้เป็นเลิศ

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
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6. บุคลากร (People) 

Rule-base Responsive

Top-down
Integrity Professional

Tran-disciplinary

Problem solvers Initiative

Entrepreneurship

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
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เป็นบุคลากรที่มีจิตสํานึก มี

ความเชี่ยวชาญ มีความคล่องตัว 

มีความสามารถหลากหลาย

เป็นบุคลากรที่แก้ปัญหาเป็น มี

ความคิดริเริ่ม และมีความ

เป็นผู้ประกอบการภาครัฐ

บุคลากรที่ปฏิบัติตาม

ระเบียบ ตอบสนองและ

ทํางานตามการสั่งการที่มา

จากระดับบนสู่ระดับล่าง



7. ผู้นํา (Leadership)

Effective leadership Actively engaged

Pay attention to details

21st century leadership

เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ 
นําเป็น คิดเป็น 

เป็นผู้นําที่ทํางานแข็งขัน 

จริงจัง ใส่ใจในรายละเอียด

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
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ผู้นําสําหรับศตวรรษที่ 21

ให้ความสําคัญกับการพัฒนา 

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ 

มีความเสมอภาค ยึดธรรมาภิบาล

บริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย 



8. ผลลัพธ์ (Results)

Organization Sector/Area National/Impact

บรรลุผลตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ

บรรลุผลตาม

ยุทธศาสตร์องค์การ

บรรลุผลตาม

ยุทธศาสตร์พื้นที่

ระดับพื้นฐาน(Basic) ระดับก้าวหน้า(Advance) ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance)
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ระดับก้าวหน้า
(Advance) 400คะแนน

ระดับพัฒนาจนเกิดผล
(Significance) 500คะแนน

ดําเนินการที่เป็นระบบและ

ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิผล
(Approach and Deployment : A&D)

ดําเนินการมีความสอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ขององค์การและ

ของระดับประเทศ(Alignment)

บูรณาการกับส่วนงานภายในและ

สนับสนุนการเกิดผลสู่ประชาชน

และภาคส่วนต่างๆ(Integration)

ระดับพื้นฐาน
(Basic)300คะแนน
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ตัววัดได้รับการปรับปรุง

มีผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 1 – 5 

(Focus Improvement)

มีการระบุตัววัดที่สําคัญ 

มีความสัมพันธ์กับกระบวนการ 

มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย

มีการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(Level and Early Trend)

ตัววัดได้รับการปรับปรุง

มีผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมาย

เกินร้อยละ 5 

(Integration)
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โดย

  กําหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร(์แผนปฏิบัติราชการระยะสั้น/ยาว) ที่สอดรับกับยุทธ์ชาติ 

  กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลทีม่ปีระสิทธิผล
    ด้าน

 การป้องกันทุจริต   

 การสร้างความโปร่งใส 

 การสร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์

 ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

 การแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย

 ติดตามประเมินผลดําเนินการและผลกระทบต่อสังคมด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย 

   เพื่อให้ระบบการนําองค์การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สร้างความยั่งยืนใหก้ับองค์การ 
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หมวด 1 การนําองค์การ
Basic Advance Significance

1.1 ระบบการนําองค์การที่

สร้างความยั่งยืน

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

ตอบสนองพันธกิจ

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์

สอดรับยุทธศาสตร์ประเทศ

สร้างนวัตกรรม/วัฒนธรรม

ที่มุ่งประโยชน์สุขประชาชน

1.2 การป้องกันทุจริตและ

สร้างความโปร่งใส

นโยบายการป้องกันทุจริต

และระบบกํากับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ

ติดตามปรับปรุง รายงานผล

ต่อสาธารณะ และหน่วยงาน

บังคับบัญชา

ผลการประเมินในระดับดีโดย

หน่วยงานภายนอก

เป็นแบบอย่างที่ดี

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ผ่านการสร้างการมีส่วน

ร่วมจากเครือข่ายภายใน

และภายนอก   

สร้างสภาพแวดล้อมมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรภายในและ

การสร้างเครือข่ายภายนอก

การตั้งเป้าหมายท้าทายและ

การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

ของกระบวนการและการ

บริการ

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย

ที่มีผลกระทบสูงที่สามารถ

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน

1.4 คํานึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมและการมุ่งเน้นให้

เกิดผลลัพธ์

ติดตามตัวชี้วัดและผลการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การใช้กลไกการสื่อสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําไปสู่

การแก้ไขปัญหาอย่างทันกาล

ติดตามผลดําเนินการและ

ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวที่

มีต่อเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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โดย

กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับพันธกิจ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

มีแผนงานทีข่ับเคลื่อนลงไปทกุภาคส่วน

มีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

มีการรายงานผลอย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทนัท่วงท ี

เป้าหมาย 

   เพื่อให้มีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล 

   รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
Basic Advance Significance

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่

ตอบสนองความท้าทาย

และสร้างนวัตกรรมเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง

วางแผนเป็นระบบ

ตอบความต้องการประชาชน

บรรลุพันธกิจองค์การ

แผนยุทธ์ ตอบความท้าทายมี

การคาดการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด

แผนยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสร้างโอกาส และ

ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สอดคล้องพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ชาติ

กําหนดเป้าประสงค์

ตัวชี้วัดที่ตอบสนองพันธกิจ

ระยะสั้น/ยาว และ

สร้างการเปลี่ยนแปลง

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

ระยะสั้น/ยาวต่อยุทธ์ชาติ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรง/อ้อม

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลง

ไปทุกภาคส่วน

แผนครอบคลุมทุกส่วนงาน 

ชัดเจนมีการสื่อสารสู่การ

ปฏิบัติ

แผนเน้นประสิทธิภาพ

ทําน้อยได้มากและสร้าง

คุณค่าแก่ประชาชน

บูรณาการกับแผนงาน

ด้านบุคลากร การใช้ทรัพยากร

การใช้ข้อมูลร่วมกัน

2.4 การติดตามผล การ

แก้ไขปัญหาและการ

รายงานผล

ติดตามรายงานผล

และบรรลุเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์

คาดการณ์ แก้ปัญหาและปรับ

แผนให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ปรับแผนตอบสนองได้ทันเวลา 

เชิงรุกมี ประสิทธิผล
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โดย

สร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล

วางแผนเชิงรุก ตอบความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมลูความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพงึพอใจ 

สร้างความร่วมมอืของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมาย 

   เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็ว

   และเข้าถึงในทกุระดับ
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หมวด 3 การให้ความสาํคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Basic Advance Significance

3.1 ระบบข้อมูลและ

สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ

การบริการและการเข้าถึง

ใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่แตกต่าง

วิเคราะห์เพื่อค้นหาความ

ต้องการและความคาดหวัง

ใหม่

ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก

เพื่อวางนโยบายเชิงรุกทั้งปัจจุบัน

และอนาคต

3.2 การประเมินความพึง

พอใจและความผูกพัน

การประเมินความพึงพอใจ 

และความผูกพัน ของกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก

วิเคราะห์ผลเพื่อตอบสนอง

ความต้องการ และ

แก้ปัญหาเชิงรุก

บูรณาการกับฐานข้อมูลแหล่งอื่น

เพื่อการวางแผนและการสร้าง

นวัตกรรมในการให้บริการ

3.3 การสร้างนวัตกรรม

การบริการและตอบสนอง

ความต้องการเฉพาะกลุ่ม

การปรับปรุงบริการที่

ตอบสนองความต้องการและ

ความคาดหวังของกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก

ปรับปรุงกระบวนการและ

สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง

ความต้องการในภาพรวมและ

เฉพาะกลุ่ม

สร้างนวัตกรรมที่สามารถ

ออกแบบ

การให้บริการเฉพาะบุคคล

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อ

ร้องเรียนที่รวดเร็วและ

สร้างสรรค์

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

อย่างเป็นระบบ และมี

มาตรฐาน

กระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรียนเป็นระบบตอบสนอง

รวดเร็วทันการณ์

ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง

และสร้างความพึ่งพอใจ
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โดย

มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทัง้ภายในและภายนอก

มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมลู/ตัววัด เพื่อแก้ปัญหา มีประสิทธิภาพ ทันเวลา เชิงรุก

มีการใช้ความรู้ และองค์ความรู้แก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม

มีการบริหารจัดการข้อมลู สารสนเทศ ปรับระบบการทํางานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

เป้าหมาย 

   เพื่อให้มีการใช้ข้อมลูและสารสนเทศ มากําหนดตัววัดที่ใช้ติดตามงาน

   ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมปีระสิทธิผลทั่วทัง้องค์การ

95



หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้
Basic Advance Significance

4.1 การกําหนดตัววัดเพื่อ

การติดตามงานอย่างมี

ประสิทธิผล

การวางแผนและรวบรวม

ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบจัดการข้อมูลมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย

น่าเชื่อถือ พร้อมใช้เข้าถึงง่าย

การจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศ

ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

โดยไม่ต้องร้องขอ

4.2 การวิเคราะห์ผลจาก

ข้อมูลและตัววัดในทุก

ระดับเพื่อการแก้ปัญหา

เชิงรุก

การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล

และตัววัดเพื่อแก้ปัญหา

ในกระบวนการที่สําคัญ

เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

และแก้ไขในเชิงนโยบายและ

การปรับยุทธศาสตร์

เชื่อมโยงผลในทุกระดับ

เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่

อาจเกิดขึ้น

4.3 การใช้ความรู้และองค์

ความรู้ของส่วนราชการในการ

แก้ปัญหาเรียนรู้และมีเหตุผล

การรวบรวมองค์ความรู้

อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการ

เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด

วิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูล

และองค์ความรู้จากภายนอก

เพื่อแก้ปัญหาและสร้าง

นวัตกรรม

นําองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุง

จนเกิดกระบวนการที่เป็นเลิศ

บรรลุยุทธศาสตร์และการสร้าง

มูลค่าเพิ่มสู่ประชาชน

4.4 การวัด การวิเคราะห์ 

และการจัดการความรู้

วางแผนปรับรูปแบบ

การทํางานและการรวบรวม

ข้อมูลเป็นระบบดิจิทัลอย่าง

มีประสิทธิภาพ

มีระบบความมั่นคงทาง

ไซเบอร์ และการเตรียมพร้อม

ในภาวะฉุกเฉิน

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพกระบวนการ

ลดต้นทุน และรวบรวมข้อมูล

ได้อย่างมีประสิทธิผล
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โดย

มีความคล่องตัวและมุง่เน้นผลสัมฤทธิ์

มีการสร้างวัฒนธรรมการทาํงานทีด่ี ก่อเกิดความร่วมมือ

มีระบบพัฒนาบุคลากรทันสมยั ก้าวทันเทคโนโลยี 

มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมจีริยธรรม

มีความคิดริเริ่มที่นําไปสู่นวัตกรรม

มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง   

เป้าหมาย 

   เพื่อให้มีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

   ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
Basic Advance Significance

5.1 ระบบการจัดการ

บุคลากรตอบสนอง

ยุทธศาสตร์และสร้าง

แรงจูงใจ

การวางแผนกําลังคน

ให้ตรงกับความต้องการและ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ระบบงานของราชการ

ระบบการประเมินผลงาน 

และความก้าวหน้า สร้าง

แรงจูงใจแก่ บุคลากร และ

บรรลุยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดการบุคลากร

สนับสนุนการทํางานให้มีคล่องตัว 

รองรับการเปลี่ยนแปลง

5.2 ระบบการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพ คล่องตัว 

และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

สภาพแวดล้อมการทํางาน

ปลอดภัย คล่องตัว 

สนับสนุน การทํางาน สร้าง

ความร่วมมือ

สภาพแวดล้อมที่สร้าง

แรงจูงใจให้บุคลากรมีความ

รับผิดชอบกล้าตัดสินใจ 

เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ทํางาน

เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงคล่องตัว 

ทํางานร่วมกับเครือข่ายภายนอก

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน

5.3 การสร้างวัฒนธรรม 

การทํางานที่ดี และความ

ร่วมมือ

สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมือ

อาชีพเปิดโอกาสให้คิดริเริ่ม 

และสร้างสรรค์สู่การสร้าง

นวัตกรรม

ค้นหาปัจจัยที่สร้าง

ความผูกพัน ทุ่มเท

มีผลการดําเนินงานที่ดี

มีประสิทธิภาพสูง สร้างความ

ภูมิใจ และความเป็นเจ้าของ

ให้แก่บุคลากร

5.4 ระบบการพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ก้าว

ทันเทคโนโลยี แก้ไขปัญหา 

มีจริยธรรม

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ ความรู้ และด้าน

ดิจิทัลในการทํางาน

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ ความรู้

ความเชี่ยวชาญที่สําคัญ

ต่อสมรรถนะหลักขององค์การ

พัฒนาบุคลากรและผู้นําให้มี

ความรอบรู้ สามารถตัดสินใจ

พร้อมรับปัญหาที่ซับซ้อน

99



100



โดย

มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการใหบ้ริการ

มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ

มีการใช้เทคโนโลยี ให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น

มีการบูรณาการกระบวนการ เพิ่มค่าการใหบ้ริการ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน

เป้าหมาย 

   เพื่อให้การบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

   เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏบิตักิาร 
Basic Advance Significance

6.1 กระบวนการทํางาน

เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ

นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

กระบวนการที่เชื่อมโยง

ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งงานภายใน

และงานที่ข้ามส่วนราชการ

ติดตามควบคุมกระบวนการ

โดยใช้ตัววัดและเทคโนโลยี

ดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ

จัดการกระบวนการและการบูรณา

การ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

6.2 การสร้างนวัตกรรมใน

การปรับปรุงผลผลิต

กระบวนการ การ

ให้บริการ

บริหารจัดการและปรับปรุง

อย่างเป็นระบบ

ทั้งกระบวนการหลักและ

กระบวนการสนับสนุน

สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง

กระบวนการหลัก สนับสนุน

การบริการ และการสื่อสาร

สร้างนวัตกรรมของกระบวนการ

ระดับองค์การจนเกิด

ความเป็นเลิศ เพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนและภาคธุรกิจ

6.3 การลดต้นทุนการใช้

ทรัพยากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน

วิเคราะห์ต้นทุน

และลงทุนในทรัพยากร

ที่ใช้ในกระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุน

กําหนดนโยบายการลดต้นทุน

ใช้เทคโนโลยี

และใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ใช้ข้อมูลเทียบเคียง

เพื่อสร้างนวัตกรรม ลดต้นทุน

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผล 

ทั้งองค์กรและผลกระทบ

ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

ติดตามควบคุมประสิทธิผล

กระบวนการหลัก

และตัววัดเชิงยุทธศาสตร์

การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ

กับเหตุการณ์

บูรณาการกระบวนการต่าง ๆ

ทั้งภายในและภายนอก

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์

และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
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โดย

มีการตั้งเป้าหมายทีม่คีวามท้าทาย

มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการ

มีการค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา

ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการและในระดับองค์การ ที่บรรลุเป้าหมายดีขึ้น

เป้าหมาย 

   เพื่อให้กําหนดตัววัดที่สอดคล้องการปฏิบัติทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการ

    บริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา
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หมวด 7 ผลลัพธ์การดาํเนินการ
Basic Advance Significance

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของ

ตัวชี้วัดด้านพันธกิจ

•ตัววัดตามภารกิจหลัก*

•การบรรลุตามยุทธศาสตร์

•ตัววัดตามแผนยุทธศาสตร์*

•การดําเนินการด้านกฎหมาย 

ตัววัดตามนโยบายและ

แผนรัฐบาล

7.2 ด้านผู้รับบริการและ

ประชาชน

•ความพึงพอใจ*

•ความผูกพัน/ความร่วมมือ*  

การแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

ประชารัฐ 

การปรับเปลี่ยนด้านการ

บริการที่เกิดประโยชน์

7.3 ด้านการพัฒนา

บุคลากร

•จํานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร*

•บุคลากรอาสาสมคัรในโครงการที่

สนองนโยบาย

•บุคลากรร่วมในภาคีเครือข่าย 

•ความก้าวหน้า

การเรียนรู้และผลการ

พัฒนา*

7.4 ด้านการเป็นต้นแบบ •จํานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก*

•จํานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง

จากภายนอก 

•จํานวนรางวัลที่ได้รับจาก

หน่วยงานระดับกรม/กระทรวง

•การจัดอันดับในระดับนานาชาติ

จํานวนต้นแบบอันเป็น

เลิศ* (Best practice)

7.5 ด้านผลกระทบต่อ 

เศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

การบรรลุผลตัววัดร่วม* ตัววัดด้านเศรษฐกิจ สังคม

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

7.6 ด้านการลดต้นทุน

สร้างนวัตกรรม และการ

จัดการกระบวนการ

•การลดต้นทุน*

•นวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

•ผลปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล*

ประสิทธิผลการบรรเทา

ผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ 

นวัตกรรมด้านนโยบาย

กฎระเบียบและกฎหมาย
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1. การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ

2. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน

3. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

4. การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ

5. การบรรลุผลลัพธ์ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

6. การบรรลุผลด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ

การพัฒนาสู่การเป็นราชการ 4.0 

ควรมีผลลัพธ์การดําเนินการใน 6 หัวข้อ 

ให้เสนอตวัชีว้ัด 5 ตวั
และต้องนําเสนอตวัวัดที่มีเครื่องหมายดอกจัน* มาอย่างน้อย 1 ตวั
ในแต่ละกลุ่มตวัวัดอาจมีตวัชีว้ัดได้มากกว่า 1 ตวั แต่ไม่เกนิ    3 ตวั
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คาํกริยาทีบ่อกการกระทาํ ผลลพัธ์/ผลผลติทีว่ดัได้ เมือ่ใด
 เพิ่ม  จาํนวนเท่าใด  เสร็จภายใน ...

 จดัทาํ  ดีกวา่อยา่งไร  ทุกสปัดาห์ 

 ดาํเนินการ  เร็วกวา่เท่าใด  ตามแผนงาน

 บรรลุผล  ไดร้ับความเห็นชอบ...  ฯลฯ

 ไดร้ับ  ฯลฯ

 ฯลฯ

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

เชิงเวลา
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ความเชื่อมโยงระบบราชการ 4.0 และ PMQA 4.0

หมวด1

หมวด2

หมวด4

หมวด6

หมวด3

หมวด5

หมวด6

หมวด7

หมวด4

หมวด5

หมวด6

หมวด7

หมวด1

หมวด2ระบบราชการ
ต้องเป็นทีพ่ึง่
ของประชาชน
และเชื่อถือ
ไว้วางใจได้

เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกนั

ยดึประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มขีดีสรรถนะสูง

และทนัสมยั

สานพลงั
ทุกภาคส่วน

สร้าง
นวตักรรม

ปรับสู่
ความเป็นดจิิทลั
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มิติที่ 1 ภาครัฐ ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง มีความสัมพันธ์กับ PMQA 
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หมวด 1 การนําองค์การ 
            มีนโยบาย เปิดเผย โปร่งใส เน้นประชาชน    

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

           บูรณาการกับยุทธ์ชาติ แก้ปัญหาเชิงรุก 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
            แบ่งปันข้อมูล สาธารณะเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

           กระบวนงานเชื่อมโยง รวดเร็ว ลดต้นทนุ 

เป็นที่พึ่ง

และเชื่อถือได้

เปิดกว้าง

ประชาชน สมรรถนะ

สานพลงั นวตักรรม

เป็นดจิทิัล



หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
            เข้าใจความต้องการ ร่วมแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมร่วมกัน

มิติที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มคีวามสัมพันธ์กับ PMQA 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
            ระบบบริการที่ประชาชนตอ้งการ เข้าถึงอย่างสะดวก  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

            บูรณาการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ

           กําหนดตัววัดที่สอดคล้องการปฏิบัติการ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
            เพิ่มขีดความสามารถ ทํางานเชิงรุก  ตอบสนองความคาดหวังตอ้งการ

เป็นที่พึ่ง

และเชื่อถือได้

เปิดกว้าง

ประชาชน สมรรถนะ

สานพลงั นวตักรรม

เป็นดจิทิัล



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
         ใช้เทคโนโลยีใหเ้กิดนวัตกรรม กําหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

หมวด 1 การนําองค์การ 
         นโยบายเพิ่มขีดสมรรถนะ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
         ระบบเทคโนโลยีดจิิทัลทันสมัย วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญไ่ด้
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
         กระบวนการทํางานเพิ่มขีดสมรรถนะสูงสู่ความเป็นเลิศ

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ
         กําหนดตัววัดสอดคล้องการปฏิบัตกิาร 

มติทิี่ 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย เกี่ยวข้องกับ PMQA
เป็นที่พึ่ง

และเชื่อถือได้

เปิดกว้าง

ประชาชน สมรรถนะ

สานพลงั นวตักรรม

เป็นดจิทิัล

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
         แผนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ความรอบรู้ ใช้ข้อมูลเป็น



แนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

การวางแผนพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 มีหลักการ 5 ขั้นตอน

Self Assess

(Data collection)

Identify Gaps

Set priorities for

Improvement

Implement solutions

and close Gaps

Measure results

and impacts

1.ประเมนิตนเอง

2.ชี้บ่งจุดทีต่้องปรับปรุง

3.กาํหนดเรื่องสําคญั
ทีต่้องลงมอืทาํ4.นําไปปฏิบัติ

5.วดัผลการปรับปรุง

จัดทาํแผน
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ปจัจยัความสาํเรจ็ของการดาํเนินการ PMQA 4.0

การสนับสนุน
จากผู้บริหาร

ความพร้อมของ
บุคลากรในการเปิดรับ
การเปลีย่นแปลง

ประสิทธิภาพ
ของการสื่อสาร
ภายในองค์การ

• กําหนดทศิทางองคก์ร
• สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ
• สรา้งบรรยากาศ
• เป็นตวัอยา่งทีด่ี
• ทบทวนผลการดําเนนิการ
• จัดลําดบัความสําคญัของปัญหาทีเ่กดิขึน้
• ปรับปรงุทั่วทัง้องคก์ร
• สรา้งวัฒนธรรมการพัฒนาองคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง

• มกีารสือ่สารอยา่งเป็นทางการและ
  ไมเ่ป็นทางการ
• มกีารสือ่สารหลายทศิทาง และมชีอ่งทาง
  การสือ่สารทีห่ลากหลาย
• การวัดและตดิตามประสทิธภิาพของ
  ชอ่งทางสือ่สาร

• การปรับเปลีย่นทัศนคตขิอง
  บคุลากรใหพ้รอ้มรับตอ่การ
  เปลีย่นแปลง
• มอีงคค์วามรูค้วามเขา้ใจ
  เกีย่วกบัเครือ่งมอืการปรับปรงุองคก์าร
• มคีวามมุง่มั่น และเสยีสละเวลา
  เพือ่การพัฒนาองคก์าร
• เปิดใจยอมรับการเปลีย่นแปลง
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