
PMQA 4.0 
รางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  

“Public Sector Management Quality Award” 

ประชุม Tune Brain : Deep Understanding 
our goal and tools 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม.
27 พฤศจิกายน 2562

QMS สํานักบริหารทรพัยากรบุคคลและพฒันาองคก์ร



   การนําเสนอวันนี้ 

•รางวัลเลศิรัฐ คืออะไร

•PMQA  4.0 คืออะไร

•เกี่ยวข้องกับ สปสช. อย่างไร

• จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร



รางวัลเลิศรัฐ คือ
   
-     เครื่องมือ / รางวัลของ กพร.
- กพร. ( คณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ)  มีภารกิจขับเคลื่อนการพฒันา
ระบบราชการ  รวมองค์กรมหาชน

- มีการมอบรางวัล เพื่อผลักดันการพฒันา

ระบบราชการ   หลายรางวัล
- มิถุนายน 2560 กําหนดให้มี “รางวัลเลิศรัฐ”  

และปรับรางวัลต่างๆของ กพร.เป็นสาขา

ของรางวัลเลิศรัฐ 



รางวัลเลศิรัฐ สาขา ปี 62 

1. สาขาการบริการภาครัฐ :  

มอบให้หน่วยงานของรัฐทีม่ีผลการพฒันาคณุภาพการ
ให้บริการประชาชนที ่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
และเป็นที่พึงพอใจ  ประกอบด้วย 5 ประเภทรางวัล

1.ขยายผลมาตรฐานการให้บรกิาร

2.นวัตกรรมการบริการ

3.พัฒนาการบริการ

4.การบริการที่เป็นเลิศ

5.บูรณาการข้อมูลเพือ่การบรกิาร



2. สาขาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0) :  

มอบให้หน่วยงานของรัฐทีม่ีผลการพฒันาคณุภาพการบริหาร
จัดการ ได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 7 หมวด

1.การนําองค์กร

2.การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

3.การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้

            ส่วนเสีย

4.การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

5.การมุ่งเน้นบุคลากร

6.การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

7. ผลการดําเนินการ

รางวัลเลิศรัฐ สาขา ปี 62



รางวัลเลิศรัฐ สาขา ปี 62

1. สาขาการบริการราชการแบบมีส่วนรว่ม :  

มอบให้หน่วยงานของรัฐทีม่ีความมุ่งมั่นตั่งใจในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพืน้ฐาน
ความรับผิดชอบและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล

1.เปิดใจใกล้ชิดประชาชน

2.สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม

3.ผู้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ



รางวัลเลิศรัฐ : สปสช. 
เครื่องมือพัฒนา ยกระดับองค์กร / รางวัล ของ กพร. แบ่งเป็น

1. สาขาบริการภาครัฐ

1.1 ประเภทนวัตกรรม
1.2 ประเภทพัฒนาการบริการ 
1.3 ประเภทขยายผลมาตรฐาน
1.4 การบริการที่เป็นเลิศ
1.5.บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

2. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ ( PMQA 4.0)  

3. สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
3.1 ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open governance)
3.2 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective    

Change)
3.3 ประเภทผุ้นําหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
3.4 ประเภทเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) ไ

ปี 61 : ลดความแออัด สร้างความมั่นใจ เครือข่าย  

         บริการในกรุงเทพมหานคร (เขต13 กทม.) 

ปี 62 : บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิสวัสดิการ     

         รักษาพยาบาลของประชาชน (ส.ทะเบียน)

ปี 61 : การเปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

     เสียเข้ามามีส่วนผลักดันให้เกิดสิทธิประโยชน์  

     ในด้านการรักษาพยาบาล (ส่วนกลาง)

ปี 62 : โครงการเพิ่มการเข้าถึงสิทธิหลักประกัน

        สุขภาพแห่งชาติ ประชากรกลุ่มเปราะบาง 

        มานิ เทิอกเขาบรรทัด (เขต 12 สงขลา)



PMQA 4.0

  



คือ  เครื่องมือการประเมนิระบบบริหารของส่วนราชการ 

ในเชิงบรูณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมาย และ

ทศิทางของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

พฒันาไปสู่ระบบราชการ 4.0

PMQA 4.0



PMQA 4.0

  



ความเชื่อมโยง PMQA กับระบบราชการ 4.0



KPI ยุทธศาสตร์  สปสช. และ KPI ปี 2562 

               

     เป้าหมายปี 62 = ร้อยละ 60 (หรือ 240 คะแนน )



องค์กรประสิทธิภาพสูง HPO = PMQA ( กพร. )
หมวด คะแนน (เต็ม 5) คิดเป็น % ลําดับ

1. หมวดนําองค์การ 3.62 72.4 1

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.63 52.60 4

3. การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและ

    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.40 68 3

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

   ความรู้

2.54 50.8 6

5. การมุ่งเน้นบุคลากร 2.56 51.2 5

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 3.60 72 2

7. ผลลัพธ์การดําเนินงาน ยังประมินไม่ได้

ผลการประเมินตนเองปี ( เสนอ คกก.บริหาร เมื่อ 9 มี.ค.2561)PMQA ปี 61



 กพร. ปรับเกณฑ์  ปี 2562



กพร. ปรับเกณฑ์  ปี 2562





มิติของการพัฒนาในแต่ละระดับ สู่ระบบราชการ 4.0



ตัวอย่างแบบประเมิน



ตัวอย่างแบบประเมิน



การดําเนินงานปี 2562

ทบทวนผลการประเมินปี 2561

ประสาน กพร. เรื่องปรับเกณฑ์ PMQA 4.0  และ การส่งประเมิน

C1 พิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ KPI ตอบ หมวด 7 (ผลลัพธ์)

ผู้บริหาร/ผู้แทนcluster ประเมินตนเองตามเกณฑ์PMQAหมวด 1-7 (26 ส.ค.62)
(ประเมินตนเอง และ ทดลองคํานวณคะแนนเอง  ไม่ผ่านระบบ online)

QMR พิจารณาผลการประเมินตนเอง ( 24 กย.62)



      ผลการประเมินตนเองปี 62 
หมวด Basic

300 คะแนน

(ข้อ)

Advance

400 คะแนน

(ข้อ)

Significant

500 คะแนน

(ข้อ)

เฉลี่ยราย

หมวด

(คะแนน)

1.  การนําองค์การ (8 ข้อ) 2 5 1 380

2.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (4ข้อ) 2 2 350

3.  การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

    ส่วนเสีย ( 4 ข้อ )
2 2 350

4.  การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (5ข้อ) 3 2 340

5.  การมุ่งเน้นบุคลากร (4 ข้อ) 4 300

6.  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (5 ข้อ) 4 1 320

7.  ผลลัพธ์การดําเนินงาน (6 ข้อ) 6 300

คะแนนเฉลี่ย 334 คะแนน  

PMQA4.0    

ปี62



ผลการประเมินตนเอง  และ  Gap 
หมวด เฉลี่ยราย

หมวด

Gap ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

1. การนําองค์การ       

    ( 8 ข้อ)

380  - การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส : 

   การกําหนดมาตรการเชิงรุก การกํากับติดตาม 

   การเป็นต้นแบบด้านโปร่งใส 

 - การจัดการเรื่องร้องเรียน :  มีแนวปฏิบัติที่

   เป็นเลิศ 

สลข.

QMS.

สกม.

2. การวางแผน

   เชิงกลยุทธ์( 4 ข้อ)

350 - ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย :  

     สร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

     เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- เป้าหมายสอดรับยทุธศาสตร์ชาติ : 

     มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญั

C 1 , 3

PMQA4.0    

ปี62



ผลการประเมินตนเอง และ  Gap
หมวด เฉลี่ยราย

หมวด

Gap ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

3. การให้ความสําคัญ

กับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย(4ข้อ)

350 - การนําเทคโนโลยีมาใช้ : ในการค้นหา รวบรวม 

นําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงให้ตอบสนองความ

ต้องการ

- การสร้างนวัตกรรม การบริการ : ที่สร้างความ

     แตกต่าง และตอบสนองความต้องการเฉพาะ

C 3 , IT

4. การวัด การ

วิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ (5 ข้อ)

340 - การนําเทคโนโลยีมาใช้ : ข้อมูลสารสนเทศอยู่

ภายใต้ platform เดียวกัน 

- การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  

C1, IT

PMQA4.0    

ปี62



         ผลการประเมินตนเอง และ  Gap
หมวดแ เฉลี่ยราย

หมวด

Gap ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

5. การมุ่งเน้น

บุคลากร ( 4 ข้อ )

300 - ประเมินขีดความสามารถ และอัตรากําลัง ที่

ตอบสนองยุทธศาสตร์

- ระบบการทํางานที่มีประสทิธิภาพ คล่องตัว 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

- วัฒนธรรมการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ 

แบบมืออาชีพ

- ระบบการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุนการ

เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สทอ. +   

ทุกC  

PMQA4.0    

ปี62



ผลการประเมินตนเอง และ  Gap
หมวด เฉลี่ยราย

หมวด

Gap ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

6. การมุ่งเน้น

ระบบปฏิบัติการ (5 

ข้อ)

320 - กระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End 

to end process)  

- การกําหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อตกลงมาตรฐาน

งานร่วมกัน

- การสร้างนวัตกรรม ในการปรับปรุงผลผลติ 

- การลดต้นทุนและการใช้ทรพัยากรที่มี

ประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขัน

- มุ่งเน้นประสิทธิผลทัว่ทั้งองคก์ร และผลกระทบ

ต่อยุทธศาสตร์ชาติ

ทุก C

PMQA4.0    

ปี62



                ผลการประเมินตนเอง และ  Gap
หมวด เฉลี่ยราย

หมวด

Gap ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

7. ผลลัพธ์การ

ดําเนินงาน 6 ข้อ 

ต้องมีตัววัด ข้อละ 

5 ตัว

( KPI องค์กร )   

300 ใช้ KPI องค์กร 

ส่วนที่ยังไม่มี KPI  รองรับ  ได้แก่ 

7.3  การบรรลุผลลัพธ์ ด้านการพัฒนา

      บุคลากร : (จํานวนนวัตกรรมต่อ 

      บุคลากร  การเรียนรู้และผลการพัฒนา )

7.4  การบรรลุผลลัพธ์ ด้านการเป็นต้นแบบ 

           :  เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบของ 

      ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ

C 1 + 

ทุก C 

PMQA4.0    

ปี62



เส้นทาง PMQA : รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

• QMS ทบทวน
ข้อมูลประเมิน
ตนเองปี62, 
gap

• รับทราบ อนุมัติ

คนย.

• ที่ปรึกษา จาก กพร.
• ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ที่เคย

เขียน TQA ผู้แทน 
cluster , เขต

• เพื่อขับเคลื่อนงาน

ตั้งคณะทํางาน 
ภายใต้ QMR • คทง. พิจารณา

ข้อมูล,gap
• ทําแผนพัฒนา
• ประสาน

ผู้รับผิดชอบ
• ติดตามผล

แผนสู่รางวัล

• ทําแบบประเมิน 
• จัดทํา /ส่งเอกสาร
• เตรียมรับการ

ประเมินจาก กพร.

สมัครรางวัล

ต.ค. 62 พ.ย. 62 พ.ย.62-ก.พ.63 ก.พ.-ก.ย. 63



 พวกเรา จะมีส่วนร่วมอย่างไร ? 

    

•  ทําความเข้าใจ Thailand 4.0 : ระบบราชการ 4.0  ปัจจัยความสําเร็จต่างๆ
•  ศึกษาแนวทาง เกณฑ์รางวัล ทดลองประเมินตนเอง  
•  พัฒนางานสร้างนวัตกรรม 
•  เสนอโครงการ เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ  สาขาต่างๆ
•  ร่วมมือพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพงาน ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
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“ Simply  Friendly lively ”

NHSO  Quality Team


