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อบรมเชิงปฏิบตักิาร การน าองคก์ารสูร่ะบบราชการ 4.0 

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดย 

เจริญสิน เลิศมหกิจ 

อรวรรณ รงัษีหิรญัรตัน ์



ทบทวน (รา่ง) ลกัษณะส าคญัองคก์าร ส านกังาน

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ทบทวน ระบบราชการ 4.0 และหมวด 1 การน าองคก์าร 
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ระบบราชการ 4.0 
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ความเชือ่มโยง PMQA กบัระบบราชการ 4.0 



ระดบัของการพฒันาสูร่ะบบราชการ 4.0 
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ข ัน้ตอนการพฒันาสูร่ะบบราชการ 4.0 
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1) ประเมนิตนเอง 

2) ชีบ้ง่จดุที ่
ตอ้งปรบัปรงุ 

3) ก าหนดเรือ่งส าคญั
ทีต่อ้งลงมอืท า  

5) วดัผลการ 
ปรบัปรงุ 

4) น าไปปฏบิตั ิ



แนวทางการสง่เสรมิการพฒันาหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0 

ไดค้ะแนน ≥ 350 คะแนน 

ตรวจรบัรอง 
ในพืน้ที ่

ไมผ่า่น 

ไดค้ะแนน  
< 350 คะแนน 



หมวด 1 การน าองคก์าร 
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Significance 



Workshop 1: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 1 หวัขอ้ 1.1 
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1.1 ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความย ัง่ยนื 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- ผูบ้รหิารของสว่น
ราชการไดส้รา้ง
ความยั่งยนืโดยการ
ก าหนดวสิยัทัศน์
และยทุธศาสตรท์ี่
ตอบสนองตอ่พันธ
กจิและภาระหนา้ที่
ของสว่นราชการ 
(Mission based) 

- มกีารถา่ยทอดผา่น
ระบบการน าเพือ่ให ้
เกดิการด าเนนิการ
ท่ัวทัง้สว่นราชการ 

• ผูบ้รหิารก าหนดวสิยัทัศน ์
ยทุธศาสตร ์เป้าหมาย
และตัวชีว้ดัชดัเจน
ตอบสนองตอ่พันธกจิ
และภาระหนา้ทีข่องสว่น
ราชการ 

• ผูบ้รหิารสือ่สารถา่ยทอด
วสิยัทัศน ์ยทุธศาสตร์
เป้าหมายและตัวชีว้ดั
ไปสูท่กุระดับของ
องคก์ารอยา่งทั่วถงึ 

• สว่นราชการมรีะบบการ
สือ่สารภายในองคก์าร
ทั่วถงึ รวดเร็ว ทันการณ์ 

ระบบการน าองคก์ารทีเ่ขม้แข็ง มกีารวเิคราะห์
สถานการณ์การเปลีย่นแปลง และสรา้งการมสีว่นรว่มใน
การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
เป็นจดุเริม่ตน้ในการสรา้งความย่ังยนื เชน่ สป. สธ. 
ก าหนดวสิยัทัศน ์ในการเป็น “องคก์ารทีเ่ป็นเลศิดา้น
การบรหิาร บรกิาร และวชิาการทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุทีม่มีาตรฐานครอบคลมุ และเป็นธรรม เพือ่
คนไทยมสีขุภาพด”ี โดยตัง้เป้าการสรา้งความเป็นเลศิ
ใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่ความเป็นเลศิดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ
และการป้องกนัโรค ความเป็นเลศิดา้นการจัดระบบ
บรกิาร ความเป็นเลศิดา้นการพัฒนาคน และความเป็น
เลศิดา้นการบรหิารจัดการทีด่ ีรวมทัง้การก าหนด
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ีท่า้ทายและตัวชีว้ดัที่
ส าคัญในระดับกระทรวง ถา่ยทอดสูก่ารตัง้เป้าหมาย
ตา่งๆ ในระดับกรมฯ ทีส่อดคลอ้งกนั ซึง่ผลจากการ
ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งท าใหร้ะบบสาธารณสขุไทย
ไดรั้บการพัฒนา คนไทยไดรั้บการดแูลสขุภาพทีม่ี่
คณุภาพ มาตรฐานเดยีวกนัอยา่งทั่วถงึ และเป็นธรรม 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- ผูบ้รหิารของสว่น
ราชการไดส้รา้ง
ความยั่งยนืโดยการ
ก าหนดวสิยัทัศน์
และยทุธศาสตรท์ี่
ตอบสนองตอ่พันธ
กจิและภาระหนา้ที่
ของสว่นราชการ
และสอดรับกบั
ยทุธศาสตร ์
(Alignment with 
National 
Strategies) 

การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละ
ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ 
• สนับสนุนการบรรลุ
ยทุธศาสตรแ์ละสรา้งขดี
ความสามารถในการ
แขง่ขันของประเทศ 

• พจิารณาและค านงึถงึ
ผลกระทบตอ่สงัคมทัง้เชงิ
บวกและเชงิลบ ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

สว่นราชการมกีารรวบรวมและใชข้อ้มลูทีส่ าคัญอยา่ง
รอบดา้น ทัง้ปัจจัยภายนอก (External Factor) และ
ปัจจัยภายใน (Internal Factor) ในการวเิคราะห์
ยทุธศาสตรเ์พือ่เชือ่มโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ินโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ 
เพือ่สรา้งแผนงานและโครงการทีส่นับสนุนการบรรลุ
ยทุธศาสตรร์ะดับกระทรวงและระดับประเทศ เชน่ คณะ
ผูบ้รหิาร สป. มท. ระบเุป้าหมายจาก 3 สว่นหลัก 
ไดแ้ก ่(1) เป้าหมายของรัฐบาล (2) ปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน และ (3) เป้าหมายของ
องคก์ารดา้นการบรหิารจัดการ และขอ้จ ากดัของ
บคุลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ฯ พรอ้มกบัศกึษา 
วเิคราะหย์ทุธศาสตรช์าต ิแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิเป้าหมายของรัฐบาล เพือ่ก าหนด
ยทุธศาสตร ์10 ปีของ มท. แผนยทุธศาสตร ์4 ปี 
แผนปฏบิัตริาชการประจ าปีของ สป. มท./มท. น าไปสู่

การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ก าหนด
เป้าหมายทีช่ดัเจน มุง่ผลสมัฤทธิ ์

1.1 ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความย ัง่ยนื 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- ผูบ้รหิารของสว่นราชการ
ไดส้รา้งความยั่งยนืโดย
การก าหนดยทุธศาสตรท์ี่
ตอบสนองตอ่พันธกจิ
และภาระหนา้ทีข่องสว่น
ราชการ สอดรับกบัทศิ
ทางการพัฒนาและ
ยทุธศาสตรช์าต ิและ
ยทุธศาสตรพ์ืน้ทีส่รา้ง
นวตักรรมและวฒันธรรม
ในการมุง่ประโยชนส์ขุ
ประชาชน(Innovation, 
Citizen-centric) 

การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละ
ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ 
• บรูณาการยทุธศาสตรช์าต/ิ
ยทุธศาสตรพ์ืน้ที(่ถา้ม)ี 

• สรา้งการเปลีย่นแปลงใหเ้กดิ
วฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ประชาชน เชน่ 
มนีโยบายการสรา้งนวตักรรมการ
ใหบ้รกิารเพือ่อ านวยความสะดวก
และตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 
 
 

เชน่ สป. สธ. มกีารรวบรวมการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม เทคโนโลย ีและ
ระบบสาธารณสขุของประเทศ รวมทัง้
แนวโนม้ของตัวชีว้ดัส าคัญตา่งๆ 
ตลอดจนความตอ้งการและความ
คาดหวงัของภาคประชาชนทีก่ าลัง
เปลีย่นแปลงไป เชน่ มคีวามตอ้งการ
คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ การกา้วเขา้สูส่งัคม
ผูส้งูอาย ุแนวโนม้การเกดิอบุัตภิัย การ
เกดิตลาดใหมข่องอคีอมเมอรส ์ฯลฯ 
น ามาสรา้งจดุเนน้ของแผนงานและ
โครงการทีล่งไปถงึภาคธรุกจิ การบรกิาร 
และประชาชน ตลอดจนสรา้งนวตักรรม
ตา่งๆ เชน่ การใชแ้อพพลเิคชัน่เพือ่ให ้
ประชาชนเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวก เป็นตน้ 

1.1 ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความย ัง่ยนื 
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เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 ระบบการน าองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจการมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชนการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติ และความสามารถในการแข่งขัน 
Basic (A&D) 
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความยั่งยืน โดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ 
และภาระหน้าที่ของส่วนราชการ (Mission based) 
- มีการถ่ายทอดผ่านระบบการน าองค์การ เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินการทั่วทั้งส่วนราชการ 

  ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดชัดเจนตอบสนองต่อพันธกิจและ
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ 

        

ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดไปสู่ทุกระดับขององค์การ
อย่างทั่วถึง 

  ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารภายในองค์การ
ทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ์ 

      

Advance (Alignment) 
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความยั่งยืน โดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ
และภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Alignment with National 
Strategies) 

  
  

การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 
- สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- พิจารณาและค านึงถึงผลกระทบ ต่อสังคมท้ังเชิง
บวกและเชิงลบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  
  

  
  

  
  

  



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 ระบบการน าองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจการมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชนการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติ และความสามารถในการแข่งขัน 
Significance (Integration) 
- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างความยั่งยืน โดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ และ
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการสอดรับกับทิศทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์พื้นที่สร้างนวัตกรรม
และวัฒนธรรม ในการมุ่งประโยชน์สุขประชาชน
(Innovation, Citizen-centric) 

  
  

การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ 
- บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์พ้ืนที่ (ถ้า
มี) 
- สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ประชาชน เช่น มีนโยบายการสร้างนวัตกรรมการ
ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

      



Workshop 2: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 1 หวัขอ้ 1.2 
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1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- นโยบายและระบบการ
ก ากบัดแูลทีเ่สรมิสรา้ง
ความโปรง่ใสและการ
ป้องกนัทจุรติรวมทัง้
ระบบการตรวจสอบทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

- มมีาตรการทีถ่า่ยทอดสู่

การปฏบิัตแิละการ
ตดิตามรายงานผลอยา่ง
ชดัเจน 

• แนวทางและระบบการตรวจสอบ
ก ากบัดแูลทีเ่สรมิสรา้งความ
โปรง่ใสและป้องกนัทจุรติ 

• มาตรการทีถ่า่ยทอดสูก่ารปฏบิัติ
และตดิตามรายงานผลอยา่ง
ชดัเจน 

• การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

มกีารด าเนนิการดา้นการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลตามเครือ่งมอืมาตรฐานทีม่อียู ่
และมตีัววดัในการตดิตามการด าเนนิงาน 
เชน่ มกีารจัดท าระบบควบคมุและ
ตรวจสอบภายใน มหีน่วยราชการใส
สะอาด มุง่เนน้ความโปร่งใส มรีะบบการ
จัดการขอ้รอ้งเรยีน เป็นตน้ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การประเมนิประสทิธผิล
และตัววดัการป้องกนั
ทจุรติและการสรา้งความ
โปรง่ใสภายในสว่น
ราชการ และมกีาร
ปรับปรงุอยา่งสม า่เสมอ  

- การรายงานผลการ
ด าเนนิการของสว่น
ราชการตอ่สาธารณะ 
และหน่วยงานบังคับ
บัญชา 

• มมีาตรการป้องกนัการทจุรติใน
เชงิรกุ (Pro-active) เชน่ พัฒนา
กระบวนการท างานใหโ้ปร่งใส มี
ระบบรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์สรา้ง
กระบวนการตดิตามตรวจสอบการ
ทจุรติ และการปกป้องผูร้อ้งเรยีน 

• มตีัววดัในการตรวจตดิตามป้องกนั
การทจุรติ และมกีารปรับปรงุ
สม า่เสมอ 

• เปิดเผยผลการด าเนนิงานสู่

สาธารณะ 
 

สว่นราชการมรีะบบควบคมุและสรา้ง
มาตรการๆ ป้องกนัทจุรติภายใน
หน่วยงานทีช่ดัเจน จะมกีารตดิตาม
ประเมนิประสทิธผิลของมาตรการอยา่ง
สม า่เสมอ ใชใ้นการปรับปรงุเชงิรกุ มกีาร
รายงานผลการด าเนนิการตอ่สาธารณะ
และหน่วยงานบังคับบัญชาในมติทิีเ่ป็นที่
สนใจของประชาชน เชน่ การจัดท า
รายงานดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ เป็นตน้ 

1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส 
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การตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

• บริษัทไดร้่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณก์ับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption -“CAC”)  
• บ ริษัท ได้มี ก า รจัดท า น โยบายต่ อต้านการทุ จ ริตคอร์รัปชัน  แนวป ฏิบัติ ต่ า งๆ ที่ เ ก่ี ย วข้อ ง  ได้แ ก่  

1) แนวปฏิบัติส  าหรับการต่อตา้นการทุจริต 2) แนวปฏิบัติในการบริจาคเพ่ือการกุศล แนวปฏิบัติในการใหเ้งิน

สนับสนุน 3) แนวปฏิบตัิในการให ้/ รบัของขวญัของช าร่วยและการรบัรอง  
• ออกมาตรการการป้องกันการทุจริต ก าหนดกระบวนการท างานและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

และแนวปฏิบตัิดงักล่าว  

• ส่ือสารในทุกช่องทางและทุกระดบัขององคก์ร รวมถึงตอ่บุคคลภายนอก เพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิจริง 

• จดัท ามาตรการตรวจพบการทุจริตเพ่ือช่วยใหต้รวจพบและรายงานการกระท าที่อาจเป็นการทุจริตอยา่งทนัทว่งที  

• ก าหนดช่องทางการส่ือสารเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียและมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูบ้ริหารและพนักงานไดมี้โอกาส

รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม  

• รายละเอียดและแนวปฏิบตัิไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท และบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการเก็บขอ้มูลการ

แจง้เบาะแสเป็นความลบั รวมถึงจดัใหมี้กระบวนการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหถู้กท ารา้ย

หรือข่มขู่ในภายหลงั ตลอดจนก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสอาจไดร้บั 



2557 2558 2559 2560 

จ  านวนการทุจริต (ครั้ง) 151 152 156 268 

อตัราเกิดการทุจริตตอ่รา้นสาขา (%) 0.018 0.017 0.016 0.026 

ในปี 2017 เรามีการพฒันากลไกและช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดบัมากข้ึน พรอ้มทั้ง

สรา้งความเขา้ใจในเร่ืองแนวปฏิบตัิและการต่อตา้นการทุจริต ใหก้ับพนักงานทุกระดบัในองคก์ร ส่งผลใหใ้นปี 2017 

เราพบเคสการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งท าใหบ้ริษทัสามารถก าหนดมาตรการในการป้องกนัการทุจริตไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม ลดการเกิดเคสซ ้า ตวัอยา่งมาตรการการป้องกนัการทุจริตในรา้น 7-eleven ดงัน้ี 

1.ทีมปฏิบตัิการรา้นสาขา ก ากบัดูแลใหพ้นักงานปฏิบตัิตามขั้นตอนท่ีก าหนด เช่น 

– ผูจ้ดัการรา้นมีหนา้ที่ควบคุมดูแล และตรวจนับเงินสดค่าขาย ของพนักงานแตล่ะผลดั 

– FC มีหนา้ที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานของผูจ้ดัการรา้น ซ่ึงตอ้งเขา้รา้นและตรวจนับเงินสดที่รา้นสาขา 

2.ทีมตรวจนับทรพัยสิ์นรา้น จะตรวจสอบ 

– ตรวจนับเงินสดทนัทีที่เขา้รา้น 

– ตรวจนับสินคา้ที่รา้น เทียบกบัยอดสต็อกสินคา้ทางบญัชี 

3.ทีม QSSI ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ การใหบ้ริการ และตรวจการปฏิบตัิงานตามที่ก  าหนด เช่น การจดัเก็บเงินสดใน

เคร่ืองคิดเงิน รวมถึงเงินส ารองทอนนอกเคร่ือง เป็นตน้ 

4.ทีม Loss Prevention ติดตามขอ้มูลยอดผลตา่งติดลบของสินคา้จากการตรวจนับ และเขา้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานที่รา้น
สาขาโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ เช่น วิธีการคน้ตวัพนักงานเขา้-ออกเครื่องคิดเงิน การบนัทึกรายการ การดูภาพจากกลอ้ง CCTV 

เป็นตน้ 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใน 5ปีที่ผ่านมา มีพนักงานกระท าการทุจริต โดยการทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานน า

เงินสดค่าขายไปใชส้่วนตวั และการน าสินคา้ภายในรา้นไปรบัประทานโดยไม่ช าระเงิน 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- ผลการประเมนิความ
โปรง่ใสในระดับองคก์าร
โดยองคก์รอสิระ
ระดับชาตหิรอืนานาชาต ิ 

- เป็นแบบอยา่งทีด่แีละ
การสรา้งตน้แบบดา้น
ความโปรง่ใส 

• มดีัชนคีวามโปรง่ใสจากการ
ประเมนิโดยองคก์รอสิระและมี
ผลลัพธท์ีด่ ี

• มกีารสง่เสรมิการเป็นองคก์ารดา้น
ความโปรง่ใส เชน่ มกีารคน้หา
ความเป็นเลศิ (Best Practice : 
BP) ดา้นความโปรง่ใส มกีารสรา้ง
ตน้แบบ (Role Model) ดา้นความ
โปรง่ใส 

• ไดรั้บรางวลัดา้นความโปร่งใสจาก
องคก์ารภายนอก 

สว่นราชการมตีัววดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประเมนิความโปรง่ใสในระดับประเทศ
และนานาชาต ิมกีารตรวจสอบจากผู ้
ตรวจสอบภายนอก มกีารด าเนนิโครงการ
ใสสะอาดตอ่ตา้นการทจุรติ และผลการ
ด าเนนิการจนเป็นตน้แบบดา้นความ
โปรง่ใสและการป้องกนัและปราบปราม
ทจุรติในภาครัฐ เชน่ ผลการประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ในระดับทีด่เีป็นตน้ 

1.2 การป้องกนัทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส 



กรอบแนวคดิการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน 
ของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity & Transprency Assessment : ITA) 
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เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
Basic (A&D) 
- นโยบายและระบบการก ากับดูแลที่เสริมสร้างความ
โปร่งใส และการป้องกันทุจริตรวมทั้งระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพผลอย่างชัดเจน 
- มีมาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการติดตามรายงาน 

  แนวทางและระบบการตรวจสอบก ากับดูแลที่
เสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันทุจริต 

        

มาตรการท่ีถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและติดตาม
รายงานผลอย่างชัดเจน 

  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       
Advance (Alignment) 
- การประเมินประสิทธิผลและตัววัดการป้องกันทุจริต 
และการสร้างความโปร่งใสภายในส่วนราชการ 
และมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
- การรายงานผลการด าเนินการของส่วนราชการต่อ
สาธารณะและหน่วยงานบังคับบัญชา 

  
  

มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก (Proactive) 
เช่น พัฒนากระบวนการท างานให้โปร่งใส มีระบบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สร้างกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต และการปกป้องผู้ร้องเรียน 

  
  

  
  

  
  

  

มีตัววัดในการตรวจติดตามป้องกันการทุจริต และมี
การปรับปรุงสม่ าเสมอ 
เปิดเผยผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ 

Significance (Integration) 
- ผลการประเมินความโปร่งใสในระดับองค์การโดย
องค์การอิสระ ระดับชาติหรือนานาชาติ 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีและการสร้างต้นแบบด้านความ
โปร่งใส 

มีดัชนีความโปร่งใสจากการประเมินโดยองค์การ
อิสระและมีผลลัพธ์ที่ดี 

มีการส่งเสริมการเป็นองค์การด้านความโปร่งใส 
เช่น มีการค้นหาความเป็นเลิศ (Best Practice : 
BP) ด้านความโปร่งใส มีการสร้างต้นแบบ (Role 
Model) ด้านความโปร่งใส  
ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอก 



Workshop 3: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 1 หวัขอ้ 1.3 
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1.3 การมุง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการผา่น 
 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรภายในและภายนอก 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การสือ่สารและการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มภายใน
เพือ่ใหมุ้ง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์ 

- การสรา้งกลไกทีเ่อือ้ให ้
ประชาชนและเครอืขา่ย
ภายนอกเขา้มามสีว่นรว่ม
ในการท างาน 

• สว่นราชการมแีนวทางสือ่สารและ
สรา้งสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารใหมุ้ง่ผลสมัฤทธิใ์นการ
ท างาน 

• ปรับปรงุกฎระเบยีบทีเ่อือ้ให ้
ประชาชนเขา้มามสีว่นรว่ม 

• มแีนวทางในการสรา้งเครอืขา่ยให ้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิน่จากองคก์ารภายนอกเขา้
มามสีว่นรว่มกนัในการท างาน 

มกีารตัง้คณะท างานรว่มระหวา่งภาครัฐ
กบัเอกชน มกีารปรับปรงุและแกไ้ข
กฎระเบยีบเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บั
องคก์ารและประชาชน มคีณะกรรมการ
รา่งกฎหมายฯ เพือ่ปรับปรงุกฎระเบยีบให ้
มคีวามทันสมัยและเป็นปัจจบุัน มรีะบบ
การสือ่สารหลายชอ่งทาง เพือ่ใชใ้นการ
ท างาน เชน่ VDO Conferences และมี
ระบบการตรวจราชการ เพือ่มุง่เนน้
ผลสมัฤทธิข์องงาน 
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กลไกความรว่มมอืภาครฐัและเอกชน 
คณะกรรมการรว่มภาครฐัและเอกชนเพือ่แกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) 



ผลการด าเนนิงาน 
คณะกรรมการรว่มภาครฐัและเอกชนเพือ่แกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ (กรอ.) 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การตัง้เป้าหมายทา้ทาย 
และการสง่เสรมิใหเ้กดิ
นวตักรรมของ
กระบวนการและการ
บรกิารผา่นเครอืขา่ยภาค
ประชาชน ภาคเอกชน 
และทอ้งถิน่ 

• มกีารตัง้เป้าหมายที ่ทา้ทาย
รองรับการเปลีย่นแปลง 

• มแีนวทางการสง่เสรมิใหเ้กดิ
นวตักรรมของกระบวนการท างาน
และการใหบ้รกิารผา่นเครอืขา่ย
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิน่ 

ผูบ้รหิารก าหนดตัววดัทีม่คีวามส าคัญใน
การตดิตามและการบรรลผุลดา้นตา่งๆ 
พรอ้มทัง้ตัง้เป้าหมายทา้ทาย และกระตุน้
ใหเ้กดิความรว่มมอืในการบรรลผุล
สมัฤทธิ ์เชน่ มนีโยบายขับเคลือ่นในทกุๆ 
ระดับ เพือ่ลดความเหลือ่มล ้า สรา้ง
รายได ้ลดความยากจนของประชาชน 
โครงการเสรมิสรา้งเอกลักษณ์พชืผล
เกษตรทอ้งถิน่ใหม้รีาคาด ีโดยอาศัย
ความรว่มมอืกบัเอกชน ทอ้งถิน่ และ
ประชาชน เป็นตน้ 

1.3 การมุง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการผา่น 
 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรภายในและภายนอก 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การสรา้งนวตักรรมทีม่ี
ผลกระทบสงูและเชงิ
นโยบายทีน่ าไปสูก่าร
แกปั้ญหาทีม่คีวาม
ซบัซอ้น 

• ผูบ้รหิารสง่เสรมิการสรา้ง
นวตักรรมเชงินโยบายทีส่ง่ผลใน
ระดับประเทศและน าไปสูก่าร
แกปั้ญหาทีม่คีวามซบัซอ้น เชน่ 
การสรา้งความรว่มมอืจากหลาย
หน่วยงาน หรอืการใชก้ลไก
หอ้งปฏบิัตกิารนวตักรรมภาครัฐ 
(Government–lab) โดยน า
กระบวนการคดิเชงิออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะที่
ใหป้ระชาชน/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
เขา้มามสีว่นรว่มในทกุกระบวนการ 

เชน่ ผูบ้รหิารของกระทรวงสาธารณสขุมี
แนวคดิในเชงินโยบาย เรือ่ง Smart 
Health ID เพือ่พัฒนาการใหบ้รกิารการ 
รักษาโรคและสขุภาพของสถานบรกิาร
ทั่วประเทศ บรกิารประชาชนใหร้วดเร็ว 
ลดขัน้ตอนการบรกิาร และลดคา่ใชจ้า่ย 
เชน่ ประชาชนทกุครอบครัวจะตอ้งมหีมอ
ประจ า เป็นเวชศาสตรค์รอบครัว เพราะ
ตอ้งดแูลสขุภาพของครอบครัวตลอด
อายขุัย เป็นตน้ 

1.3 การมุง่เนน้การบรรลผุลสมัฤทธิข์องสว่นราชการผา่น 
 การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากรภายในและภายนอก 
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โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั (Government Innovation Lab) 

หมายเหต:ุ ป.ย.ป. คือ คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคีปรองดอง 

นวตักรรมภาครฐั จะเนน้ใน 4 เรือ่ง ไดแ้ก ่
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โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั (Government Innovation Lab) 

การด าเนนิงาน ประกอบดว้ย 4 ข ัน้ตอนหลกั คอื  

แนวคดิ Design Thinking ดงักลา่วมคีวามสอดคลอ้งกบั “ศาสตรพ์ระราชา” หรอืหลกั 
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช คอื “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” 



โครงการหอ้งปฏบิตักิารนวตักรรมภาครฐั (Government Innovation Lab) 

หมายเหต:ุ ป.ย.ป. คือ คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคีปรองดอง 52 
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ระบบบตัรประชาชนแทนบตัรโรงพยาบาล (Smart Health ID) 
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ระบบบตัรประชาชนแทนบตัรโรงพยาบาล (Smart Health ID) 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 
Basic (A&D) 
- การสื่อสารและการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือให้
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
- การสร้างกลไกที่เอ้ือให้ประชาชนและเครือข่ายภายนอก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 

  ส่วนราชการมีแนวทางสื่อสารและสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์การให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การท างาน 

        

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน และท้องถิ่นจากองค์การภายนอกเข้า 
มามีส่วนร่วมกันในการท างาน 

      

Advance (Alignment) 
- การตั้งเป้าหมายท้าทายและการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ของกระบวนการและการบริการผ่านเครือข่ายภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

  มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายรองรับการเปลี่ยนแปลง         
มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของ
กระบวนการท างานและการให้บริการผ่าน
เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

Significance (Integration) 
- การสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและเชิงนโยบาย ที่
น าไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน 

ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่
ส่งผลในระดับประเทศและน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน เช่น การสร้างความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน หรือการใช้กลไกห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation 
Lab) โดยน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 



Workshop 4: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 1 หวัขอ้ 1.4 

56 



1.4 การค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมและการมุง่เนน้ใหเ้กดิ 
ผลลพัธท์ ีน่ าไปสูก่ารพฒันาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร ์

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การประเมนิและตดิตาม
โครงการ กระบวนการ 
และยทุธศาสตรท์ีอ่าจมี
ผลกระทบเชงิลบตอ่
สงัคม  

- การตดิตามตัวชีว้ดัและ
ผลการด าเนนิการของ
องคก์ารอยา่งตอ่เนือ่ง 

• ประเมนิความเสีย่งโครงการ 
กระบวนการ และยทุธศาสตรท์ี่
อาจผลกระทบเชงิลบตอ่สงัคม
อยา่งตอ่เนือ่ง 

• เตรยีมมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาตา่งๆ เชน่ การท าประชา
พจิารณ์เพือ่รับฟังความคดิเห็นทัง้
กอ่น/ระหวา่ง/หลังด าเนนิ
โครงการ 

• ก าหนดตัวชีว้ดัและตดิตามผลการ
ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง 

• รวบรวมขอ้มลู/สถติ/ิผลการ
ด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้รอ้มตอ่
การถกูตดิตาม/ตรวจสอบจากทกุ
ภาคสว่น 

มกีารก าหนดตัววดัและกระบวนการใน
การรายงานตดิตามผลของโครงการและ
ยทุธศาสตรต์า่งๆ รวมทัง้โครงการทีม่ี
ผลกระทบตอ่ประชาชนผา่นกลไกการ
ตดิตามรายงานผล และการตรวจราชการ 
รวมทัง้การใชจ้า่ยตามงบประมาณอยา่งมี
ประสทิธผิล 
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ระบบตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัช้ีวดั 
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ระบบตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัช้ีวดั 
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ระบบตดิตามยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพและตวัช้ีวดั 



ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การตดิตามรายงาน
ผลกระทบ โดยผา่นกลไก
การสือ่สารและ
เทคโนโลยดีจิทิัล เพือ่
น าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา 
อยา่งทันการณ์ 

• ใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารและ
ดจิทิัลทีท่ันสมัยเพือ่ตดิตาม
ตัวชีว้ดัและผลการด าเนนิการเพือ่
รายงานผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทันเหตกุารณ ์

• สรา้งเครอืขา่ยเฝ้าระวังเพือ่การ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ทันเหตกุารณ ์

สว่นราชการไดม้กีารพัฒนาเครือ่งมอืดา้น
การรายงานและมรีะบบเทคโนโลยดีจิทิัล 
ในการตดิตามและรายงานผลทีท่ันสมัย 
ใชง้านงา่ย เชน่ ม ีFramework ของการ
รายงานขอ้มลูแบบ real time บน
เว็บไซตข์องสว่นราชการ การรายงาน
ขอ้มลูดา้นทรัพยากรน ้า การเพาะปลกู
พชืหลักตา่งๆ การเฝ้าระวงัป้องกนัโรค 
และมาตรการในการสง่เสรมิตลาด มี
การบรูณาการตรวจตดิตามร่วมกบัทกุ
ภาคสว่นและเครอืขา่ยในการเฝ้าระวัง 
และรว่มแกปั้ญหาของแตล่ะพืน้ทีไ่ด ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.4 การค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมและการมุง่เนน้ใหเ้กดิ 
ผลลพัธท์ ีน่ าไปสูก่ารพฒันาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร ์
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ตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารและดจิทิลั เพือ่ตดิตาม รายงานผล 



ตวัอยา่งเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั และรว่มแกป้ญัหาของแตล่ะพืน้ที ่
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การตดิตามผลการ
ด าเนนิการและผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาวและ
ผลกระทบทีม่ตีอ่
เศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ และ
สิง่แวดลอ้ม 

• สว่นราชการมกีารก าหนดตัววดัที่
บรรลผุลลัพธใ์นเชงิ 
- ยทุธศาสตรข์องสว่นราชการ 
- ยทุธศาสตรพ์ืน้ที ่(ถา้ม)ี 
- ยทุธศาสตรช์าต ิ
- ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม 

• สว่นราชการมกีารตดิตามตัววดั 
โดยมกีารวเิคราะหเ์พือ่รูเ้ทา่ทัน
สถานการณ์และก าหนดมาตรการ/
แนวทางเพือ่ป้องกนั/สง่เสรมิการ
ด าเนนิการเพือ่ผลลัพธท์ีด่ตีอ่
เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ 
สิง่แวดลอ้ม 

ผูบ้รหิารของสว่นราชการมกีารตดิตามผล
การด าเนนิการขององคก์าร ผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้ในระยะสัน้ ระยะยาว โดยผา่น
การวเิคราะหผ์ลกระทบ และประมวลผล
จากภาคสว่นตา่งๆ เพือ่แกไ้ขปัญหาได ้
อยา่งฉับไว เชน่ น าสารสนเทศมาใชใ้น
การวเิคราะหเ์พือ่น าไปสูก่ารตัดสนิใจ 
ขณะเดยีวกนั เสรมิมาตรการทีจ่ะ
สนับสนุนใหส้ง่ผลทีด่ตีอ่เศรษฐกจิ 
สงัคม สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศ เป็นตน้ 

1.4 การค านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคมและการมุง่เนน้ใหเ้กดิ 
ผลลพัธท์ ีน่ าไปสูก่ารพฒันาประเทศตามทศิทางยทุธศาสตร ์
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เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
Basic (A&D) 
- การประเมินและติดตามโครงการ กระบวนการและ
ยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
- การติดตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินการขององค์การ
อย่างต่อเนื่อง 

  ประเมินความเสี่ยงโครงการ กระบวนการและ
ยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

        

เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆเช่น การ
ท าประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นทั้งก่อน/
ระหว่าง/หลังด าเนินโครงการ 

  ก าหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

      

รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการด าเนินการที่เก่ียวข้อง
ให้พร้อมต่อการถูกติดตาม/ตรวจสอบจากทุก 
ภาคส่วน 

Advance (Alignment) 
- การติดตามรายงานผลกระทบ โดยผ่านกลไกการสื่อสาร
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างทัน
การณ์ 

  ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อ
ติดตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินการเพ่ือรายงาน
ผลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

        

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 1 การน าองค์การ 
1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
Significance (Integration) 
- การติดตามผลการด าเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว และผลกระทบที่ 
มีต่อเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนราชการมีการก าหนดตัววัดที่บรรลุผลลัพธ์ใน
เชิง 
- ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
- ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี) 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม 
ส่วนราชการมีการติดตามตัววัด โดยมีการวิเคราะห์
เพ่ือรู้เท่าทันสถานการณ์และก าหนดมาตรการ/ 
แนวทางเพ่ือป้องกัน/ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม 
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