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แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ 

การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
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แบบฟอร์มที่ 5 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ให้อธิบายโดยสรุป ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ความยาว 3 – 5 หน้า A4 สามารถแทรกภาพประกอบได้) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านและผู้ตรวจประเมินรางวัลได้เห็นภาพรวมในการ
ด าเนินการ โดยให้สรุปเป็นระบบราชการ 4.0 ใน 3 มิติ ดังนี ้

1. แนะน าหน่วยงานในภาพรวม 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

2. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ที่หน่วยงานเห็นว่ามีความ
โดดเด่น  

มิติที่ 1 ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่องโยงกัน 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

มิติที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

มิติที่ 3 ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... .................. 
............................................................................................................................................................................ 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
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แบบฟอร์มที่ 6 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส าคัญขององค์การ (ไม่เกิน 10 หน้า) 
ส่วนที่ 1.2 แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (ไม่เกิน 2 หน้า) 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
 รวม 6 หมวด (ไม่เกิน 30 หน้า) 
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ไม่เกิน 5 หน้า) 

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 47 หน้า * 
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ส่วนที่ 1.1  
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ลักษณะขององค์การ คือภาพรวมของส่วนราชการที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและความท้าทาย
ที่ส าคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ และการตอบสนองการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

 
กรุณาตอบค าถามดังนี้ 

1. ลักษณะองค์การ  
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง? ...................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศคืออะไร?.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร? ....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
- เป้าประสงค ์วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ? 
ความส าคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สั งคม สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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- อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรและพนักงานประเภทต่างๆ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ 
ส่วนราชการคืออะไร?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความเสี่ยงภัยของส่วนราชการ 
อะไรบ้าง?............................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญคืออะไร? พ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวาง
แผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(4) สินทรัพย ์ 
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร

และการให้บริการ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  
- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ

อะไรบ้าง? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กฏหมายและกฏระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ  
- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ  ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน
ราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ระดับของกลุ่มเป ้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมี

อะไรบ้าง (*)? ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต  ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน    
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงาน

ใดบ้าง? และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ (*)?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด? 
ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็น

การแข่งขันคืออะไร  และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของส่วนราชการ และของประเทศ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วน
ราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ  

ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
- องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  รวมทั้งกระบวนการประเมิน  

การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 1.2 
แผนงานการปรับปรุงเพ่ือยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่เป็น
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  

 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีท่ีด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส่วนที่ 2  
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ให้ส่วนราชการอธิบายการด าเนินงานในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในแต่ละหมวด ที่มีการด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี  (ตามที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1) โดยอธิบายให้เห็นระดับ 
การพัฒนาที่ชัดเจน เชื่อมโยงผลการด าเนินการกับผลลัพธ์ที่เป็น Early Results และผลลัพธ์ที่ส าคัญ 
ในหมวด 7 ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง “แสดงตัวอย่างประกอบ” 

 

หมวด 1 การน าองค์การ 

1.1 ระบบการน าองค์การของส่วนราชการ ได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน 
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ .....
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
.............................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

 

1.4 การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  
 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................................................................................ 

 
3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1 การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................ 
 

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการท างาน 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..........................
........................................................................................................................................................................ 
 

4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................  
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

5.1 การจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ........................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

.............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. .......... 

........................................................................................................................................................................ 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
.............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... .................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. ........... 
........................................................................................................................................................................ 
 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..........................
........................................................................................................................................................................ 
 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
.............................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ......
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... .... 
 

 

  



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 

 

 
 

  

15 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธก์ารด าเนินการ 
 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ............................... 
 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน  
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................... 
 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
.................................................................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...............
........................................................................................................................................ ............................... 
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ภาคผนวก  
แนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 

สู่ระบบราชการ 4.0 
 
 
 
  



สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 

 

 
 

  

17 

 

 

ค าชี้แจง : แนวทางจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Application Report) 

 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0  (Application Report) เป็นเอกสาร
ที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการและผลการด าเนินการขององค์การโดยรวม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เป็นกรอบในการอธิบาย รวมทั้งเป็นเอกสาร 
ที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการพิจารณา ซึ่งนับว่ามีความส าคัญมาก เพราะในขั้นแรกของการตรวจประเมิน ผู้ตรวจ
ประเมินจะรู้จักองค์การผ่านแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง เท่านั้น ดังนั้น 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถอธิบายผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 ได้โดยละเอียด จึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องอธิบายการด าเนินงานของ
องค์การผ่านรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือประกอบการพิจารณา  โดย
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. สามารถอธิบายระบบบริหารจัดการขององค์การให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างองค์การและผู้ตรวจประเมิน ตลอดจนองค์การอ่ืน ๆ ที่สนใจน าแนวทางท่ีดีขององค์การไปประยุกต์ใช้ 

2. มีรูปแบบของการน าเสนอที่ดี สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย ภายใน
จ านวนหน้ากระดาษท่ีก าหนดไว้โดยอาจใช้การบรรยาย ตาราง รูปประกอบ ตามความเหมาะสมของข้อมูล 

3. ที่ส าคัญที่สุด การเขียนรายงานฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์การ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้รางวัล ดังนั้นรายงานผลการด าเนินการพัฒนา
องค์การฯ ต้องถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในหมวด 7 ได้  

4. ต้องเป็นหลักฐานของความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ 

ประโยชน์ของการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการขององค์การซึ่ง จะเป็น
เครื่องมือส าหรับการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเองเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง ส่งผลให้องค์การมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องรวมถึงจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้องค์การได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ตรวจประเมินภายนอกองค์การ 
เพ่ือน ามาจัดท าแผนปรับปรุงองค์การให้ดียิ่งข้ึน 

ความท้าทายในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
 ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 องค์การอาจต้องเผชิญและ
จัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความเข้าใจเรื่องเกณฑ์ 
เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเกณฑ์

ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงองค์การเพ่ือมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ที่ให้ความส าคัญกับระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) มีการท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
Centric Government) เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย  ( Smart & High Performance 
Government) โดยอาศัยปัจจัยหลักส าคัญคือ การสานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และการปรับเข้าสู ่การเป็นดิจิทัล (Digitization/ Digitalization) ดังนั้นเกณฑ์ PMQA 4.0 
จึงเปรียบเสมือนกลไกหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาและสามารถ
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น าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
อันจะน าไปสู่การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบราชการ 4.0 

เกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์ซึ่งแสดง
ถึงระบบการบริหารจัดการ 7 หมวด (หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)) และ
ประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือนการชี้น าให้องค์การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  

อย่างไรก็ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบุวิธีการ ไม่ได้ก าหนดเครื่องมือ และไม่ได้ก าหนดว่าองค์การควรมี
โครงสร้างอย่างไร แต่การเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร้างองค์การขึ้นอยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่น
ประเภทและขนาดขององค์การ ระดับการพัฒนาขององค์การ รวมทั้งขีดความสามารถของบุคลากร 

2. ความส าคัญของลักษณะส าคัญขององค์การ 
ลักษณะส าคัญขององค์การจะท าให้ผู้อ่าน ทั้งบุคลากรในองค์การ รวมถึงผู้ตรวจประเมิน เข้าใจถึง

ข้อมูลองค์การ ทิศทางการด าเนินงาน และปัจจัยแห่งความส าคัญในการด าเนินการขององค์การ 
ค าถามของลักษณะส าคัญขององค์การ จะเป็นค าถามประเภท “อะไร” เพ่ือให้องค์การก าหนด

บริบทและขอบเขตถึงสิ่งที่มีความส าคัญต่อองค์การ โดยจะเชื่อมโยงไปยังค าถามของเกณฑ์ในหมวดต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นค าถามประเภท “อย่างไร” เพ่ือให้องค์การอธิบายถึงวิธีการและกระบวนการว่ามีการด าเนินการอย่างไร 

3. ความเข้าใจเรื่องระดับของการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  
การตรวจประเมินตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เป็นการประเมินผลการปรับปรุง

ของส่วนราชการสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 (Development Level) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับพื้นฐาน (Basic Level) 
องค์การในระดับนี้ มีแนวทางการด าเนินงานในเรื่องส าคัญทุกหมวด และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ 

อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 

ระดับ 2 ระดับก้าวหน้า (Advance Level) 
องค์การในระดับนี้ มีแนวทางการด าเนินในเรื่องส าคัญทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอด

แนวทางต่างๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับ
ความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนาตามแนวทางของการเป็นระบบราชการ 4.0 

ระดับ 3 ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance Level) 
องค์การในระดับนี้ มีแนวทางการด าเนินในเรื่องส าคัญทุกหมวดอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และมีการถ่ายทอด

แนวทางต่างๆ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการ
และการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็น
ระบบราชการ 4.0 จนเกิดผลที่โดดเด่น เป็นรูปธรรม 
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ค าอธิบาย  
แบบฟอร์ม 5 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ในหัวข้อการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ที่หน่วยงานเห็นว่า 
มีความโดดเด่น ให้อธิบายการด าเนินงานตามที่ประเมินตนเองในรอบที่ 1 โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงาน 
“ท าอย่างไร” พร้อมทั้ง “แสดงตัวอย่างประกอบ”ที่แสดงถึงความโดดเด่นของการด าเนินการในแต่ละมิติ  
โดยเชื่อมโยงกับเกณฑ์ PMQA 4.0 ดังนี้ 
 
มิติที่ 1 ระบบราชการทีเ่ปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 

➢ หมวด 1 การน าองค์การ ผู้บริหารของส่วนราชการมีวิสัยทัศน์ นโยบายในการมุ่งเน้นการท างานที่เชื่อมโยง
กัน เปิดเผยข้อมูลร่วมกัน มีการแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

➢ หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ส่วนราชการมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) โดยก าหนด
เป้าประสงค์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังต้องบูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการแก้ปัญหาในเชิงรุก ที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

➢ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูล เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ การ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เอ้ือให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความต้องการของประชาชน (Proactive and 
Customize)  

➢ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ คือการท าให้ทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการออกแบบการท างานจากต้นน้ าถึงปลายน้ าเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดต้นทุน มี
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการท างานในรูปแบบเก่า โดยค านึงถึงประสิทธิผลของกระบวนการ
ท างานทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
หมวด 1 ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 ,1.4   หมวด 2 ข้อ 2.1, 2.2, 2.3 หมวด 4 ข้อ 4.1, 4.4  หมวด 6 ข้อ 6.1 

 
มิติที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 

➢ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ความต้องการ (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายตามพ้ืนที่ ตามยุคสมัย
และสภาพแวดล้อม การให้บริการบางเรื่องต้องคิดก่อนล่วงหน้า (Proactive) อาจเป็นการคิดร่วมกัน
ระหว่างประชาชน และรัฐในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างนวัตกรรมการให้บริการ ( Service 
Innovation) เช่น การใช้รูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครั ฐ (Government Innovation Lab)  
การใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
เป็นต้น 

➢ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ การออกแบบนโยบายที่ค านึงถึงประชาชน หรือระบบการ
ให้บริการที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวก (Citizen-centric Design Concept) โดย
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กระบวนการท างานต้องค านึงถึงการบูรณาการ เชื่อมโยงการให้บริการ หรือการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน (Integrated Service, Horizental Approach) หรือมุ่งเน้นความต้องการของ
ผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Digitalized Service 
Process) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดแก่ประชาชนและภาคสังคมด้วยต้นทุนที่ลดลงและคุ้มค่า 
 
หมวด 3 ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 ,3.4  หมวด 6 ข้อ 6.2 

 
มิติที ่3 ระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

➢ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องมีมุมมองในการปรับรูปแบบการท างาน และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ เชื่อมโยงให้เกิดนวัตกรรมโดยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic Collaboration) และการเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy Solution)  

➢ หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต้องมีความเหมาะสม 
ทันสมัย ใช้งานได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & Administration) ในรูปแบบที่เหมาะสม 
และสร้างขีดความสามารถในการรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล น าไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational 
Learning)  

➢ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องสอดรับกับทิศทาง การปรับเปลี่ยนเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลายสาขาเข้ามาท างานร่วมกัน
เพื่อแก้ไขปัญหาและโจทย์ที่มีความซับซ้อนร่วมกัน ( transdisciplinary) มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรอบรู้ สามารถน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Knowledge worker) ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความพร้อม
ในการเรียนรู้และความมีคุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนาไปควบคู่กัน (Educability & Ethic Ability) 

➢ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการท างานต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน (Shared service) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนการ มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้องค์การ มี
ขีดสมรรถนะสูงและมีความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติงาน (Operational Excellence) 

➢ การที่จะท าให้องค์การมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยนั้น ต้องอาศัย หมวด 1 การน าองค์การ คือ ผู้น า 
ต้องเชื่อมโยงทิศทางการด าเนินการและสร้างบรรยากาศ (Alignment and Empowerment) เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการ การสร้างนวัตกรรม และบูรณาการไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การทุกด้านในหมวด 7 
และส่งผลให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
 
หมวด 2 ข้อ 2.4  หมวด 4 ข้อ 4.2, 4.3  หมวด 5 ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  หมวด 6 ข้อ 6.3, 6.4 
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ค าอธิบาย  
แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 1.1 

การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจประเมินองค์การด้วยตนเอง 
และช่วยในการเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินงาน ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่อาจขาดหายไป และ
มุ่งเน้นที่ความต้องการด้านผลการด าเนินการ รวมทั้งผลลัพธ์ด้วย 

ส าหรับทีมงานและบุคลากรในองค์การ ลักษณะส าคัญขององค์การจะท าให้ทุกคนในองค์การเข้าใจถึง
ทิศทางการด าเนินงาน และปัจจัยแห่งความส าคัญในการด าเนินการขององค์การ 

ทุกค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การจะเชื่อมโยงกับกระบวนการซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมวดต่าง ๆ ดังนั้น 
องค์การจึงต้องชัดเจนในทุกประเด็น 
 ค าถามในลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นค าถาม “อะไร” ซึ่งต้องการเพียงข้อมูล องค์การไม่ต้องเขียน
อธิบายถึงกระบวนการในขั้นตอนนี้ 
 วิธีการอธิบายลักษณะส าคัญขององค์การ อาจใช้รูปแบบของการพรรณนาหรืออาจน าเสนอโดย ใช้
แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม 

ลักษณะส าคัญขององค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 มีความแตกต่างจากลักษณะส าคัญขององค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ. 2558 เล็กน้อย โดยส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาจะมีการขีดเส้นใต้และท าตัวอักษรเอน เพ่ือแสดงถึงความแตกต่าง 

หากส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่
เกี่ยวข้องกับค าถามในข้อนี้” 

 
ค าอธิบาย  

แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 1.2 
แผนงานการปรับปรุงเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่
เป็นการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือแสดงถึงแผนการพัฒนาองค์การ (เช่น มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/
บริหารจัดการด้านกระบวนการด าเนินงาน (ทั้งภายในและภายนอก) นโยบาย การให้บริการ/อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างกลไก/ความร่วมมือกับเครือข่าย การสร้างนวัตกรรม 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ เป็นต้น) โดยให้ระบุถึง 
- ชื่อแผนงาน/โครงการ ของการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยอาจเป็นแผนงานที่

เสร็จสิ้นไปแล้ว (ไม่เกิน 3 ปี) แต่ยังคงมีผลหรือมีการต่อยอดและส่งผลในทางที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน 
หรือเป็นแผนงานที่ก าลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้ (ไม่เกิน 1 ปี) 

- ปีที่ด าเนินการ โดยระบุเป็นช่วงปีที่ด าเนินการ 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้อธิบายถึงสิ่งที่มีการปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ  

ผลจากการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ของแผนงานดังกล่าว 
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ค าอธิบาย 
แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 2 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6) 

 
การเขียนรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การเป็นการแสดงถึงระบบการบริหารจัดการของ

องค์การ ภายในเนื้อท่ีที่จ ากัด ดังนั้น สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีดังนี้ 
1. ให้ค านึงถึงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ในรอบท่ี 1 และรายงานป้อนกลับ 
2. อธิบายให้ครอบคลุมทุกประเด็นในแต่ละหมวด ให้ครบทั้ง 6 หมวด โดยสอดคล้องกับระดับ

พัฒนาการตามที่ประเมินไว้ในข้อ 1 โดยอาจให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจน (ตามความ
เหมาะสม)   

3. อธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการด าเนินตามเกณฑ์ PMQA 4.0 กับ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ในหมวด 7 

4. แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจน โดยอธิบายให้เห็นว่าหน่วยงาน “ท าอย่างไร” พร้อมทั้ง “แสดง
ตัวอย่างประกอบ” ตามความเหมาะสมของค าถาม และการจัดสรรเนื้อที่จ านวนหน้า 

แนวทางการเขียนอธิบาย 
• การอธิบายผลการด าเนินการ : ให้อธิบายในสิ่งที่หน่วยงานประเมินตนเองมาในรอบที่ 1 (ตั้งแต่ระดับ 

basic/advance/significance) โดยต้องอธิบายว่าหน่วยงานมีการด าเนินการ “อย่างไร” มีความโดดเด่น
ของการด าเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอะไรบ้างโดย “ยกตัวอย่างประกอบ” ซึ่งอาจมีรูปภาพ/ 
กราฟ/ตาราง/อื่นๆ ประกอบการอธิบาย  

• ให้อธิบายถึงความโดดเด่นที่เป็น Best Practice ของการเป็นระบบราชการ 4.0: ที่หน่วยงานได้
ด าเนินการในแต่ละหมวด 

• ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (หมวด 7) ที่เชื่อมโยงการด าเนินงาน : ให้ระบุตัวชี้วัดการด าเนินงาน
ตามที่หน่วยงานได้อธิบายไว้ในหมวดที่ 7 โดยตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงสิ่งที่หน่วยงานด าเนินการ 
มาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนงาน รวมถึงสรุปรายละเอียดที่ได้ด าเนินงานในแต่ละเรื่องว่าจะน าไปสู่เป้าหมาย 
ที่ต้องการบรรลุในเรื่องอะไร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หรือพันธกิจหรือไม่ เป็นงานที่สร้างคุณค่า  
มี Outcome และ Impact ต่อส่วนรวมอย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนการด าเนินงาน หรือแนวทางต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้มากข้ึนในปีต่อไป 

• แม้ว่าค าตอบในแต่ละหัวข้อ แต่ละหมวดควรสมบูรณ์ในตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ อย่างไรก็ตาม 
ค าตอบของหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กัน ควรส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือเป็นไปในทางเดียวกัน โดยอาจใส่
เนื้อหาที่ต้องการจะมุ่งเน้น ไว้ในหัวข้อหลักที่สอดคล้องกับเกณฑ์นั้น ๆ โดยตรง และสามารถอ้างอิงค าตอบใน
หัวข้ออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

• ใช้รูปแบบที่กระชับเนื่องจากรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0  มีการจ ากัด
จ านวนหน้าจึงควรใช้หน้ากระดาษให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และน าเสนอสารสนเทศให้ตรงประเด็น กระชับ 
และไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

• หน่วยงานสามารถเลือกใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดท ารายงานได้โดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
พรรณนา ตาราง และรูปภาพ โดยมีข้อแนะน ากว้าง ๆ ถึงรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
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- การตอบแบบพรรณนา เหมาะส าหรับค าถามที่ต้องการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน วิธีการท างาน ข้อด้อย
ของการตอบแบบพรรณนา คือ ใช้เนื้อที่บรรยายมาก และผู้เขียนต้องมีทักษะในการเขียนบรรยาย 

- การตอบโดยใช้ตาราง นิยมใช้กับค าถามที่ต้องการค าตอบในรูปของตัวเลข หรือต้องการอธิบายเหตุผล
ในแต่ละช่องต่อเนื่องกันแต่การตอบในรูปแบบนี้อาจไม่เหมาะสมกับค าถามประเภทที่มีรายละเอียดมาก 
หรือต้องการเห็นข้อมูลในภาพรวม 

- การตอบโดยใช้แผนภาพหรือแผนผัง (Flow หรือ Model) นิยมใช้กับค าถามที่ต้องการอธิบายภาพรวม 
ความเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอน ข้อด้อยของการตอบค าถามในรูปแบบนี้ คือ ผู้อ่านไม่เข้าใจแผนภาพหรือ
แผนผังที่แสดง จึงต้องอธิบายแผนภาพประกอบด้วย 

การใช้รูปแบบใด ๆ หรือใช้หลายรูปแบบผสมผสานกัน ขึ้นกับความเหมาะสมของแต่ละค าถาม
และความถนัดของผู้จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องมั่นใจว่ารูปแบบ
การตอบค าถามใด ๆ ที่ใช้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อค าถามหรือข้อก าหนดของเกณฑ์ และเป็นสิ่งที่
ผู้อื่นสามารถอ่านและท าความเข้าใจไดง้่าย 

 
ค าอธิบาย 

แบบฟอร์ม 6 ส่วนที่ 3 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 

หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 
หมวด 7 ให้อธิบายถึงสารสนเทศ “ในขณะที่เกิดขึ้นจริง” เพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

ผลผลิตและบริการโดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการโดยรวม  
โดยเขียนอธิบายไม่เกิน 5 หน้า  
แนวทางการตอบค าถามหมวดผลลัพธ์ สิ่งที่ต้องค านึงถึงมีดังนี้ 

▪ เน้นปัจจัยที่ส าคัญสุด 
▪ แสดงข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหมวดที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1 - 6) 
▪ แผนภาพ แผนภูมิ ซึ่งควรจะมีมากกว่า 90% ของเนื้อหาในหมวดนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นข้อมูล

เชิงปริมาณ ซึ่งการพรรณนาไม่สามารถท าให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน จึงควรน าเสนอในรูปแบบที่
กระชับโดยใช้กราฟและตารางและเพ่ือความสะดวกในการตีความควรแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
กราฟและตารางด้วย เช่น 

- ระบุตัวเลขก ากับกราฟส าหรับการอ้างอิงถึงกราฟในเนื้อหาโดยใช้ตัวเลขก ากับให้
สอดคล้องกับหัวข้อ เช่น รูปที่ 3 ในหัวข้อ 7.1 ควรใช้ตัวเลขก ากับรูปเป็น 7.1–3  

- ให้ข้อมูลรายละเอียดของแกนทั้งสองแกนของกราฟและหน่วยวัดอย่างชัดเจน เช่น ลูกศรชี้
ขึ้นแสดงให้เห็นว่าตัววัดมีแนวโน้มดี 

- แสดงผลลัพธ์หลาย ๆ ปีและมีเส้นแสดงแนวโน้มข้อมูล 
- แสดงการเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างชัดเจน 

▪ ความท้าทาย (ผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนกว่าปีก่อนหน้า)  
▪ ผลด าเนินงานปัจจุบันเปรียบเทียบกบัค่าป้าหมาย 
▪ แนวโน้มของผลการด าเนินการย้อนหลังอย่างน้อย 1-3 ปี (ถ้ามี) 
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▪ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น เปรียบเทียบกับหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศที่มี
พันธกิจคล้ายกัน หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ 

▪ อธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ด้วย (นอกเหนือจากกราฟและตาราง ควรมีค าอธิบายของผลลัพธ์นั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญไม่ว่าจะในด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม 
องค์การควรมีค าชี้แจงประกอบ) 

• การตอบค าถามในหมวด 7 เป็นการแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานได้ก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้อง
การปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การ
แก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏิบัติการ 
และในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น  

• ให้อธิบายผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของทุกหมวด โดยแบ่งเป็น  
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งผลลัพธ์ที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้
ประจ าปี และผลลัพธ์จากตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้าน
การบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพ่ือให้มี
สมรรถนะสูง 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ  
ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการ
ด าเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่
และประเทศ 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้ วัดด้านด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการ
กระบวนการ เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุ เป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
เพ่ือการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
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ตัวอย่างการแสดงกราฟพร้อมกับค าอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกราฟในหัวข้อ 7.2 (มิติด้านคุณภาพการให้บริการ) 
แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ค าอธิบายเนื้อหาของผลลัพธ์ 
• กรม ก. มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 94% มีแนวโน้มการปรับปรุงที่ดี

ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2550 
• ระดับเทียบเคียง กรม 1 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันดีที่สุด อยู่ที่เกือบ 

100% และรักษาระดับไว้ได้อย่างคงท่ี 
• ระดับเทียบเคียง กรม 2 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปัจจุบันอยู่ที่ 85% แม้จะมี

แนวโน้มการปรับปรุงที่ดีขึ้นทุกปี แต่ยังต่ ากว่ากรม ก. 
 

 

ระดับชั้นของเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
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 P. ลักษณะส าคัญขององค์การ 

1. การน าองค์การ 

1.1 ระบบการน า
องค์การที่สร้างความ

ยั่งยืน 

1.2 ป้องกันทุจริตและ
สร้างความโปร่งใส 

Basic Advance 3 ระดับ 

2 ข้อ 

1.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมีส่วน

ร่วมจากเครือข่าย 

1.4 ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและการมุ่งเน้น

ให้เกิดผลลัพธ ์

Significance 

6 หมวดกระบวนการ + 1 หมวดผลลัพธ์ 

24 หัวข้อกระบวนการ + 
ผลลัพธ์ 6 มิติ  


