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อบรมเชิงปฏิบตักิาร การมุ่งเนน้ระบบปฏิบตักิารสูร่ะบบราชการ 4.0 

ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

โดย 

เจริญสิน เลิศมหกิจ 

เกียรตขิจร โฆมานะสิน 



ทบทวน ระบบราชการ 4.0 และ 
หมวด 6 การมุ่งเนน้การปฏิบตัิการ 
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ไทยแลนด ์4.0 คอืท านอ้ย ไดม้าก ดว้ยนวตักรรม  



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 

ผา่น 



หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 
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Significance 



SIPOC Model ของส านกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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S I C O P 

Supplier Input Process Output Customer 

Requirements Requirements 

SIPOC 



SIPOC Model ของส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

วสิยัทศัน:์  
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
มคีวามสมดลุและย ัง่ยนื ภายในปี 2579 

คา่นยิม: รวมน า้ใจ ใฝ่คณุธรรม น าสูค่วามเป็นเลศิ 

I 
Input 

S 
Supplier 

P 
Process 

O 
Output 

C 
Customer 

กลุม่ผูร้บับรกิาร 
• รฐับาล 
• รมว. ทส. 
• ผูบ้รหิาร ทส. 
• หนว่ยงานในสงักดั 
ทส. 

• หนว่ยงานอืน่ๆ 
ภายนอก ทส. 

• ประชาชน 
• นกัศกึษา 
• ภาคธุรกจิ 
• NGO ทีร่บับรกิารจาก 
สป. ทส. 
 
 

กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
• ประชาชน 
• ชุมชน 
• องคก์ารภาครฐั 
• องคก์ารภาคเอกชน 
• เครอืขา่ยทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการ
ใหบ้รกิารของ สป.ทส. 

 
• ตอบสนองนโยบาย 
ยทุธศาสตรบ์รรลผุล 

• สนบัสนนุพอเพยีง 
• บรกิารด ีรวดเร็ว 
• บรกิารตรงความ
ตอ้งการ/ขอ้มลู/การ
คุม้ครองสทิธ ิ

• ความรว่มมอืกบั รฐั 
ปชช เอกชน ตปท 

• ปญัหาการบกุรกุทีด่นิ
ลดลง 

• ด าเนนิการถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย 

• มธีรรมาภบิาล การ
ปฏบิตังิาน โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

• ด าเนนิงานสนอง
พระราชด าร ิ

• บคุลากรมเีพยีงพอ มี
สมรรถนะ และมคีวาม
ผกูพนักบัองคก์าร 

• มบีรกิารรว่มทีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

• ประสาน ครม. และ
รฐัสภาไดด้ ี

• มกีารขบัเคลือ่นในมติ ิ
ตา่งๆ 
 
 

สว่นราชการหรอื
องคก์ารทีเ่กีย่วขอ้ง: 
หนว่ยงานกลาง 

• ก.พ.ร. 
• กพ. 
• ส านกังบประมาณ 
• กรมบญัชกีลาง 
• กระทรวง ตปท. 
• ส านกันายกฯ 
  

สว่นภมูภิาคและ
ทอ้งถิน่ 

• หนว่ยงานระดบั
จงัหวดั/อปท. 

• กบร. จงัหวดั 
 

หนว่ยงานอืน่ๆ 
• สถาบนัการศกึษา 
• หนว่ยงานเอกชน 
• สือ่มวลชน 

กลุม่ผูร้บับรกิาร 
• รฐับาล/รมว. ทส./
ผูบ้รหิาร 

• หนว่ยงานใน ทส. 
• หนว่ยงานนอก ทส. 
• ประชาชน/
นกัศกึษา/ภาค
ธุรกจิ/NGO 

 
• กรอบนโยบายที่
ชดัเจน 

• การสนบัสนนุทีข่อ 
• บรกิารทีต่อ้งการ 
• ความตอ้งการดา้น
บรกิารและขอ้มลู
ตา่งๆ 
 

 
 
 
• เกณฑ ์PMQA 
• บคุลากร 
• งบประมาณ 
• หลกัเกณฑต์า่งๆ 
• ขอ้มลู/ขอ้ตกลง 
• นโยบาย/ระเบยีบ 

 
 

 

• ขอ้มลู/แผน/ความ
รว่มมอื 

• ปญัหาขดัแยง้ทีด่นิ 
 

 

• ค าปรกึษา/วจิยั 
• ประสานความรว่มมอื 
• ขอ้มลูขา่วสาร 

 
 

กระบวนการหลกั 
1. ใหค้ าแนะน าก าหนดนโยบายกระทรวง 
2. พฒันายทุธศาสตรก์ระทรวง 
3. ก าหนดนโยบาย แนวทางความรว่มมอื
กบัตา่งประเทศ 

4. แปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ
5. ก าหนดยทุธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่
6. จดัสรรและบรหิารทรพัยากรกระทรวง 
7. ก ากบัดแูล ประสานและสนบัสนนุการ
ด าเนนิการระดบักระทรวงและพืน้ที ่

8. เรง่รดั ตดิตาม ประเมนิผลด าเนนิการ 
9. ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
 
กระบวนการสนบัสนนุ 
1. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. แกไ้ขปญัหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั 
3. ปฏบิตังิานดา้นการบนิและการสือ่สาร 
เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

4. พฒันากฎหมาย 
5. ตรวจสอบภายใน 
6. พฒันาระบบบรหิาร 
7. ตอ่ตา้นการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ 
8. ประสานงานสนองพระราชด าร ิ
9. พฒันาทรพัยากรบคุคล 
10.พฒันาการบรกิารรว่ม 
11.ประสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา 
12.ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร ์
และการสรา้งความสามคัคปีรองดอง 
 
 
 



Workshop 1: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 6 หวัขอ้ 6.1 
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Significance 



6.1 กระบวนการท างานเชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ  
(End-to-end process flow, Cross-boundary mgt.) 
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ตวัอยา่ง: Hotel Service 
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ตวัอยา่ง: Hospital Service 
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6.1 กระบวนการท างานทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ
กระบวนการ เพือ่น าไปสูผ่ลลพัธท์ ีต่อ้งการ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การออกแบบกระบวนการ
ท างานใหม้กีารเชือ่มโยง
ตัง้แตต่น้จนจบ (End-to-
end process design) 
เพือ่สง่มอบผลลัพธท์ีม่ ี
คณุคา่แกป่ระชาชน 
รวมถงึประสานการ
ท างานทีข่า้มสว่น
ราชการ (Cross-
boundary process) 
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล
สงูสดุ 

• แนวคดิการออกแบบกระบวนการ
ท างานทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบ 
(End-to-end process design) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธท์ีม่คีณุคา่แก่
ประชาชน และไมเ่กดิผลกระทบ
เชงิลบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

• การประสานงานในกระบวนการที่
ตอ้งผา่นหลายสว่นราชการ 
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล 

เชน่ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์มี
ภารกจิเกีย่วกบัการวจัิยและตรวจชนัสตูร
ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดย
การศกึษา วเิคราะห ์วจัิยและพัฒนาองค์
ความรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นวทิยาศาสตร์
การแพทย ์เพือ่การเสรมิสรา้งสขุภาพทีด่ี
แกป่ระชาชน และสนับสนุนการแกปั้ญหา
สาธารณสขุของประเทศ ดังนัน้ แนวคดิ
หลักในการออกแบบผลผลติ การ
ใหบ้รกิาร และกระบวนการ จงึเนน้
คณุภาพทีไ่ดม้าตรฐานสากล ความ
น่าเชือ่ถอื ระบบสอบยอ้นกลับ เพือ่
สนับสนุนการเป็นหอ้งปฎบิัตกิารอา้งองิ
ของประเทศ เป็นตน้ 



มอีะไรผดิพลาด? 
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6.1 กระบวนการท างานทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ
กระบวนการ เพือ่น าไปสูผ่ลลพัธท์ ีต่อ้งการ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- มกีารตดิตามควบคมุ
กระบวนการโดยใช ้

ตัวชีว้ดัและใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยดีจิทิัลที่
ทันสมัย และขอ้มลู
รว่มกบัเครอืขา่ยภายนอก
เพือ่การท างานทีเ่กดิ
ประสทิธผิล 

• การตดิตามควบคมุกระบวนการ
โดยใชต้ัวชีว้ดัและใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยทีีท่ันสมัย 

• การตดิตามควบคมุกระบวนการ 
โดยการใชข้อ้มลูรว่มกบัเครอืขา่ย
จากภายนอก 

มกีารตดิตามและควบคมุกระบวนการผา่น
ตัวชีว้ดั เชน่ การสง่มอบงบประมาณตาม
กรอบเวลา ผา่นเครอืขา่ยดจิทัิล เชน่ การ
ใช ้Barcode ในการตดิตามระบบจัดสง่
ของเอกสาร การตดิตัง้ GPS ในการ
ตดิตามเวลาการท างานของรถโดยสาร
และรถบรรทกุสนิคา้ เป็นตน้ 



การตดิตามควบคมุกระบวนการโดยใชต้วัชีว้ดั 
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Lead Time 
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6.1 กระบวนการท างานทีเ่ชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ
กระบวนการ เพือ่น าไปสูผ่ลลพัธท์ ีต่อ้งการ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล
ในการจัดการ
กระบวนการและการ
ตดิตามรายงานผลอยา่ง
รวดเร็ว ฉับไว และ
ตอบสนองการบรูณาการ
ทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ 
(Operational 
excellence) 

• การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในการ
จัดการกระบวนการและการ
ตดิตามรายงานผลอยา่งรวดเร็ว 

• การวเิคราะหอ์ปุสรรคปัญหาที่
เกดิขึน้ หรอืการใชข้อ้มลู
เทยีบเคยีง (Benchmarks) ผล
การด าเนนิงาน เพือ่ออกแบบ
กระบวนการท างานใหต้อบสนอง
การบรูณาการทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ 

แนวคดิการจัดการกระบวนการทีมุ่ง่สู่

ความเป็นเลศิทัง้องคก์าร อาจคดิใน
ภาพรวมโดยเอาผลลัพธเ์ป็นตัวตัง้ หรอื
อาจทดลองปรับรปูแบบการท างานใน
บางพืน้ที ่เชน่ การปรับระบบการช าระ
เงนิใหเ้ป็น e-money อาจเริม่ตน้ทดลอง
ในจังหวดัใดจังหวดัหนึง่ การปรับระบบ
เป็น paperless office อาจเริม่ตน้จากใบ
ค ารอ้งในระบบการบรหิารบคุคลภายใน
กรมฯ เป็นตน้ โดยมกีารวางแผน การ
ก าหนดมาตรการ ขัน้ตอน มกีารตดิตาม
และควบคมุกระบวนการและรายงานผล
ตัวชีว้ดั 



การจดัการกระบวนการดว้ยเทคโนโลยดีจิติอล 



การตดิตามรายงานผลดว้ยเทคโนโลยดีจิติอล 



การวเิคราะหอ์ปุสรรคปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
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การใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง (Benchmarking) 

ตวัแทน
จ าหนา่ย
รถยนต ์

โรงงาน
ประกอบ
รถยนต ์

การไหลของขอ้มลูสารสนเทศ (Information flow) 

การเคลือ่นทีข่องชิน้สว่น (Part flow) 

โรงผลติ
ชิน้สว่น
รถยนต ์

Supplier 
ผลติชิน้สว่น 

ผูจ้ าหนา่ย
วตัถดุบิ 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเพื่อน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
Basic (A&D) 
- การออกแบบกระบวนการท างานให้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่
ต้นจนจบ (End-to-end process design) เพ่ือส่งมอบ
ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชนรวมถึงประสานการท างาน
ที่ข้ามส่วนราชการ (Cross-boundary process) เพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  แนวคิดการออกแบบกระบวนการท างานที่
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-end process 
design)เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่ประชาชน
และไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 

        

  การประสานงานในกระบวนการที่ต้องผ่านหลาย
ส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 

      

Advance (Alignment) 
- มีการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและข้อมูล
ร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพ่ือการท างานที่เกิดประสิทธิผล 

  การติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ตัวชี้วัดและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

        

  การติดตามควบคุมกระบวนการโดยการใช้ข้อมูล
ร่วมกับเครือข่ายจากภายนอก 

      

Significance (Integration) 
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการและ
การติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว และตอบสนอง
การบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Operational 
excellence) 

  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการกระบวนการ
และการติดตามรายงานผลอย่างรวดเร็ว 

      

  การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาที่เกิดข้ึน หรือการใช้
ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือออกแบบกระบวนการท างานให้ 
ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 



Workshop 2: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 6 หวัขอ้ 6.2 
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Significance 



การเพิม่ผลผลติ 

  ผลติภาพ      =       ผลผลติ (Output)  
                          ปจัจยัการผลติ (Input) 

ความส านกึในจติใจทีมุ่ง่
แสวงหาทางปรบัปรงุส ิง่ตา่งๆ 
ใหด้ขี ึน้อยา่งตอ่เนือ่งโดยมี
พืน้ฐานความเชือ่ทีว่า่ 

“ วนันีต้อ้งดกีวา่เมือ่วานนี ้และ
วนัพรุง่นีต้อ้งดกีวา่วนันี ้” 

-- ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรใหคุ้ม้คา่ --  

ลกูคา้ 

พนกังาน 
สงัคม 

Productivity 

Environment 

Ethics 

Quality 

Cost 

Delivery 

Safety 

Morale 

6.2 การสรา้งนวตักรรมเพือ่ปรบัปรงุผลผลติ กระบวนการ การ
บรกิาร (Creating value, Doing more & better with less) 
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Productivity Improvement 

ระดบัองคก์ร (Organization Level) 

 

 

ระดบักระบวนการ (Process Level) 

ระดบัปฏบิตักิาร (Job/Performer Level) 

Strategy modified Policy modified 
Values and 

Behaviors changed 
Organization 

Structure redefined 
Goals and Rewards 

established 

Measures defined 
Information Flow 

Support Systems defined 
Work Process 

defined 
Input/Supplier 

Requirements defined 
Performance Mgmt 

System defined 

Roles/Responsibilities defined New Skills defined Communication 
Job and Human 

Performance defined 

JOB DESCRIPTION 
• ____________ 
•____________ 
•____________ 
•____________ 

DIPLOMA    
___________ 
___________ 
___________ 

Process 
B 

Process 
A 
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Innovation & Continuous Improvement (Kaizen) 

Standard 4 

Standard 3 

Standard 2 

Standard 1 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=omUJsw7eL92L1M&tbnid=pJGdDdkIMCzRuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://profitinconstruction.com/tag/social-media/&ei=I9T0Uab8B4q8rAe6mYGgBw&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNGVzoZBTHyVnR7C8_2S1FRM-YizRQ&ust=1375085962966282
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=omUJsw7eL92L1M&tbnid=pJGdDdkIMCzRuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://profitinconstruction.com/tag/social-media/&ei=I9T0Uab8B4q8rAe6mYGgBw&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNGVzoZBTHyVnR7C8_2S1FRM-YizRQ&ust=1375085962966282
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=arrow&source=images&cd=&cad=rja&docid=omUJsw7eL92L1M&tbnid=pJGdDdkIMCzRuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://profitinconstruction.com/tag/social-media/&ei=I9T0Uab8B4q8rAe6mYGgBw&bvm=bv.49784469,d.bmk&psig=AFQjCNGVzoZBTHyVnR7C8_2S1FRM-YizRQ&ust=1375085962966282
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6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุผลผลติ 
กระบวนการ และการบรกิาร 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การบรหิารจัดการ
กระบวนการอยา่งเป็น
ระบบ ทัง้กระบวนการ
หลักและกระบวนการ
สนับสนุน มกีารตดิตาม 
และปรับปรงุ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธผิล โดยมุง่เนน้
คณุคา่แกป่ระชาชน 

• มกีารบรหิารจัดการกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน
อยา่งเป็นระบบ 

• ก าหนดตัวชีว้ดัทีใ่ชใ้นการตดิตาม
ควบคมุการด าเนนิการ 

• มแีนวทางและเครือ่งมอืในการ
ปรับปรงุผลผลติ กระบวนการ และ
การบรกิารใหด้ขีึน้ 

การบรหิารจัดการกระบวนการ
ประกอบดว้ย การวางแผน การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ เป้าหมาย ตัวชีว้ดัใน
กระบวนการ เครือ่งมอื และมกีารปรับปรงุ
อยา่งสม า่เสมอ เชน่ การปรับปรงุ
มาตรฐานการบรกิารใหด้ขีึน้ มกีารลด
ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร การรวมศนูยก์าร
บรกิาร โดยมกีารบรหิารจัดการตาม
ตัวชีว้ดั และสามารถวดัผลการปรับปรุงที่
ดขี ึน้ มกีารตดิตามและทบทวนผลการ
ปฏบิัตงิานเมือ่เทยีบกับคา่เป้าหมาย 
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KPI’s & SLA 
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KSS 

QCC 

TPM 

TQM 

Lean Six Sigma 

VE 

Digital 

Standardization 

Kaizen & 
Problem  
Solving 

สะสาง 
(Seiri) 

สะดวก 
(Seiton) สะอาด 

(Seiso) 
สขุลกัษณะ 
(Seiketsu) 

สรา้งนสิยั 
(Shisuke) 

P 
D 

C 
A 

Productivity Tools 
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Lean Thinking 

“The endless transformation of waste 

into 

  value from the customer’s 

perspective”. 

Source: Womack & Jones: Lean Thinking 
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5 Lean Principles 

Source: Lean Thinking by James P.Womack and Daniel T.Jones, 1996 

1. ระบคุณุคา่ (Define 
Value) ของงานและ
บรกิารในมมุมองของลกูคา้
ไมว่า่จะเป็นลกูคา้ภายใน 
และลกูคา้ภายนอก 

2. สรา้งกระแสคณุคา่ (Value 
Stream) ในทกุๆ ขัน้ตอนการ
ด าเนนิงาน เริม่ตัง้แตก่าร
ออกแบบ การวางแผน การ
ด าเนนิงาน และใหบ้รกิาร ฯลฯ
เพือ่พจิารณาวา่กจิกรรมใดทีไ่ม่
เพิม่คณุคา่และเป็นความสญู
เปลา่ 

3. ท าใหก้จิกรรม
ตา่งๆ ทีม่คีณุคา่
เพิม่ด าเนนิไปได้
อยา่งตอ่เนือ่ง 
(Flow) โดย
ปราศจากการตดิขัด 
การออ้ม การ
ยอ้นกลบั การคอย 
หรอืการเกดิ
ขอ้ผดิพลาด 4. ใชร้ะบบดงึ (Pull)โดยให ้

ความส าคญัเฉพาะสิง่ทีล่กูคา้
ตอ้งการเทา่นัน้ 

5. สรา้งคณุคา่ และก าจดั
ความสญูเปลา่ 
(Perfection) โดยคน้หา
สว่นเกนิทีถ่กูซอ่นไวซ้ ึง่
เป็นความสญูเปลา่และ
ก าจัดออกไปอยา่งตอ่เนื่อง 
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House of Lean 
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6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุผลผลติ 
กระบวนการ และการบรกิาร 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

การสรา้งนวตักรรมในการ
ปรับปรงุกระบวนการ 
- กระบวนการหลัก 
- กระบวนการสนับสนุน 
- การบรกิารประชาชน 
- ความสะดวกและการ
สือ่สาร 
 

มกีารสรา้งนวตักรรมในการปรับปรุง
ใหเ้กดิขึน้ใน 
• กระบวนการหลัก 
• กระบวนการสนับสนุน 
• การบรกิารประชาชน 
• ความสะดวกในการรับขอ้มลู
ขา่วสาร 

เชน่ การพัฒนาแอปพลเิคชัน่ เพือ่ให ้
ประชาชนสามารถเรยีนรูข้ัน้ตอนการ
บรกิาร และรับรูข้า่วสารการเปลีย่นแปลง
ตา่งๆ ตลอดจนการรับขอ้มลูจาก
ผูรั้บบรกิาร ระบบแพทยท์างไกล 
(Telemedicine) ในการบรกิารทาง
การแพทยใ์นการดแูลรักษาผูป่้วยทีอ่ยู่
หา่งไกล เป็นตน้ 
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Customer Requirements 

Nothing Wrong       Anything Right 

                    
(Customer Satisfaction)

                       
(Customer Dissatisfaction)

             
                       

(Did it very well)

                
                       

(Didn't do it at all)

                      
(Basic Requirements)

                              
(Exciting Requirements)

                     
(Expected Requirements)
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One Stop Service 
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6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุผลผลติ 
กระบวนการ และการบรกิาร 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การสรา้งนวตักรรมในการ
ปรับปรงุผลผลติ และการ
แกไ้ขปัญหาในเชงิ
กระบวนการระดับ
องคก์าร จนเกดิความ
เป็นเลศิ น าไปสูผ่ลลัพธ์
ทีเ่ป็นประโยชนก์บั
ประชาชนและภาคธรุกจิ 
(Public value) 

• การสรา้งความรว่มมอืกบัทกุภาค
สว่นในการแกปั้ญหาเชงิบรูณาการ 

• การสรา้งนวตักรรมการปรับปรงุทีม่ี
ผลกระทบสงูจากการมสีว่นร่วม
ของผูเ้กีย่วขอ้ง อาจด าเนนิการ
ผา่น Government Innovation 
Lab โดยอาศัยกระบวนการคดิเชงิ
ออกแบบ (Design Thinking) 

เชน่ จังหวดันนทบรุเีชดิชเูอกลักษณ์ของ
ทเุรยีนจังหวดันนทบรุ ีวา่มคีณุภาพและ
เป็นสนิคา้ Premium มกีารจัดท าประวตัิ
สายพันธุ ์ประกวดพันธุ ์และประมลู
ทเุรยีน โดยรว่มมอืกบัภาคเกษตรกร 
เอกชน และสือ่สาธารณะ สง่ผลให ้
ทเุรยีนจังหวดันนทบรุเีป็นทีต่อ้งการสงู 
และมรีาคาด ีเป็นตน้  
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กระบวนการออกแบบงานและบรกิารรปูแบบเดมิ 
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การถา่ยทอดคณุคา่สูง่านและบรกิาร 
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การถา่ยทอดคณุคา่สูง่านและบรกิาร 
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KK City Development 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ 
Basic (A&D) 
- การบริหารจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบทั้ง
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน มีการ 
ติดตาม และปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้น
คุณค่าแก่ประชาชน 

  มีการบริหารจัดการกระบวนหลัก และ
กระบวนการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

        

ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามควบคุมการ
ด าเนินการ 

  มีแนวทางและเครื่องมือในการปรับปรุงผลผลิต
กระบวนการ และการบริการให้ดีขึ้น 

      

Advance (Alignment) 
การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ  
- กระบวนการหลัก 
- กระบวนการสนับสนุน 
- การบริการประชาชน 
- ความสะดวกและการสื่อสาร 

  มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงให้เกิดข้ึนใน  
- กระบวนการหลัก 
- กระบวนการสนับสนุนการ 
- บริการประชาชน 
- ความสะดวกและการสื่อสาร 

        

Significance (Integration) 
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต และการ
แก้ไขปัญหาในเชิงกระบวนการระดับองค์การจนเกิดความ
เป็นเลิศ น าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและ
ภาคธุรกิจ (Public value) 

  การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 

      

  การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงที่มีผลกระทบสูง
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง อาจด าเนินการ
ผ่าน Government innovation lab โดยอาศัย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 



Workshop 3: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 6 หวัขอ้ 6.3 
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Significance 
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6.3 การลดตน้ทนุการใชท้รพัยากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และความสามารถในการแขง่ขนั (Shared Services) 

ตน้ทนุคณุภาพ (Cost of Quality: COQ) คอื ระบบการวดั

วเิคราะหต์น้ทนุ คา่ใชจ้า่ย และสิง่ตา่งๆ ทีต่อ้งจา่ยไปเพือ่การประกนั

คณุภาพของงานและการบรกิารใหด้ตีรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

และอกีสว่นหนึง่เป็นการวดัมลูคา่ของสิง่ทีต่อ้งจา่ยไปเมือ่เกดิปัญหา

ดา้นคณุภาพ ตน้ทนุคณุภาพ
ทีไ่มส่อดคลอ้ง
กบัความ
ตอ้งการ 

ตน้ทนุคณุภาพ
ทีส่อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ 

ตน้ทนุการ
ด าเนนิงานใน
ปจัจบุนั 

ตน้ทนุการ
ด าเนนิงานเมือ่
ระบบสามารถ
ท างานไดต้าม
ขอ้ก าหนด 

ตน้ทนุคณุภาพ (COQ) 
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การคน้หาตน้ทนุคณุภาพ 

การตรวจสอบ / การทดสอบ  

คา่ซอ่มเครือ่งมอือปุกรณ์   

คา่แกไ้ขงานหรอืคา่ชดเชย 

ลกูคา้ไมพ่อใจงาน/บรกิาร 

คา่ความเสยีหายจากงานผดิพลาด 

พสัดคุงคลงัทีม่ากเกนิความจ าเป็น 

คา่ปรบั/คา่ลว่งเวลา 

เวลาในการท างานนาน 

ลกูคา้รอ้งเรยีน 

การควบคมุผูข้าย / ผูร้บัจา้งชว่ง 

การสญูเสยีลกูคา้ 

การรอคอย 

การควบคมุกระบวนการ 

คา่เสยีโอกาสในการใหบ้รกิาร 

เรามองไดค้รบถว้นหรอืไม ่?  

การตรวจสอบซ า้ 

วตัถดุบิเกา่ หมดอาย ุ
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การควบคมุตน้ทนุคณุภาพ 
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การจ าแนกทรพัยากรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการ 
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Pizza – What are You Willing to Pay For? 

Yes No  

  Dough 

  Sauce 

  Toppings 

  Toppings drop on the 

floor 

  Energy for ovens 

  Energy for ovens left on 

over night 

  Labor for the delivery 

person 

  Travel expenses for 

delivery 

  Daily car washes for 

delivery person’s car 

  Long distance phone 

charges to the cook’s 

family 
 

 

Waste = 
Not Willing 
to Pay For 

($$) 

© 1995 S. Hoeft 
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ความสญูเสยี (Wastes) 

1. การท างานไมม่คีณุภาพ (Defects / Reworks) 

2. การท างานมากเกนิไป  (Over producing) 

3. การรอคอย  (Waiting / Idle / Delay) 

4. การใชบ้คุลากรทีไ่มเ่หมาะสม (Not using staff talents) 

5. การเคลือ่นยา้ยงาน (Transportation) 

6. การจดัเก็บพสัดคุงคลงั (Inventory) 

7. การเคลือ่นไหวทีไ่มจ่ าเป็น  (Motion) 

8. การท างานทีข่าดประสทิธผิล   (Excessive processing)  



6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รพัยากรเพือ่สรา้งความ 
 มปีระสทิธภิาพ และความสามารถในการแขง่ขนั 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- มกีารวเิคราะหต์น้ทนุและ
การลงทนุในทรัพยากร
ตา่งๆ ทีใ่ชใ้น
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 
เพือ่การควบคมุตน้ทนุ
โดยรวม 

• การวเิคราะหต์น้ทนุ และการลงทนุ
ในทรัพยากรตา่งๆ ทีใ่ชใ้น
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน เชน่ การวเิคราะหต์น้ทนุ
รวม ตน้ทนุโครงการ ตน้ทนุดา้น
การบรหิารจัดการทัง้ทางตรง 
ทางออ้ม คา่ใชจ้า่ย และคา่วสัด ุ
จ าแนกเป็นสดัสว่นเพือ่น าไปใชใ้น
การตดิตามควบคมุ 

• การวางแผนการลดตน้ทนุทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว 

มกีารน าผลการวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยดา้น
ตา่งๆ เชน่ การเบกิคา่ลว่งเวลา คา่
สาธารณูปโภค คา่บรหิารโครงการ เป็นตน้ 
มาก าหนดเป็นนโยบายการลดตน้ทนุ เชน่ 
กรมสรรพากร มกีารวเิคราะหแ์ละควบคมุ
ตน้ทนุโดยรวม 2 ดา้น คอื (1) ควบคมุ
ตน้ทนุภายในหน่วยงาน เพือ่ใหก้ารใช ้

ทรัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดักอ่ใหเ้กดิผลติ
ภาพ (2) การควบคมุตน้ทนุ เพือ่ลดตน้ทนุ
ของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้
ดา้นเวลา คา่ใชจ้า่ยในการเสยีภาษี และ
อืน่ๆ ซึง่ปรากฎขอ้มลูใน พ.ศ. 2558 วา่ 
การจัดเก็บภาษี ทกุ 100 บาท มตีน้ทนุใน
การจัดเก็บ 0.69 บาท และขอ้มลูจากการ
จัดล าดบัความยากงา่ยในการท าธรุกจิใน
ประเทศไทย พบวา่ ปี 2559 ประเทศไทย
อยูใ่นล าดบัที ่70 จงึน ามาตัง้เป้าหมายใน
การปรับปรงุ เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งการวเิคราะหต์น้ทนุ 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการท างาน 



58 

ตวัอยา่งการวเิคราะหต์น้ทนุ 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการท างาน 

ตน้ทนุทางตรง (Direct Cost)  หมายถงึ ตน้ทนุทีส่ามารถระบไุดโ้ดยตรงวา่เป็นของศนูยต์น้ทนุใด 
ตน้ทนุทางออ้ม (Indirect Cost) หมายถงึ คา่ใชจ้า่ยทีห่ลายๆ ส านกั กอง ศนูย ์กลุม่ใชร้ว่มกนัในการผลติผลผลติ

ไมเ่ป็นคา่ใชจ้า่ยเฉพาะของ Cost Center ใดเพยีงแหง่เดยีว  
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ตวัอยา่งการวเิคราะหต์น้ทนุ 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการท างาน 
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ตวัอยา่งการวเิคราะหต์น้ทนุ 
เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการท างาน 
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6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รพัยากรเพือ่สรา้งความ 
 มปีระสทิธภิาพ และความสามารถในการแขง่ขนั 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

น าผลการวเิคราะหไ์ปใชใ้น
การลดตน้ทนุและเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน
จาก 
- นโยบายการลดตน้ทนุ 
- การใชเ้ทคโนโลยทีี่
ทันสมัย 

- การแบง่ปันทรัพยากรใน
การท างานรว่มกนั 

• การลดตน้ทนุและเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างานจาก
การใชเ้ทคโนโลยแีละการแบง่ปัน
ทรัพยากรในการท างานรว่มกนั 

• การตดิตามผลการลดตน้ทนุและ
เพิม่ประสทิธภิาพ 

เชน่ สป. สธ. ไดว้างกลไกในการควบคมุ
ตน้ทนุโดยรวม ดังนี ้
(1) การตดิตามควบคมุผา่นการบรหิาร
จัดการและการก าหนดเป็นตัวชีว้ัดของ 
สป. สธ. (2) การพัฒนาคณุภาพ
มาตรฐานสถานบรกิารสขุภาพ เพือ่ลด
ความผดิพลาดในการรักษาพยาบาล ลด
คา่ใชจ้า่ยในการเยยีวยา ลดอตัราการ
กลับมารักษาซ ้า และลดขอ้ฟ้องรอ้งใน
การรับบรกิาร (3) การบรหิารจัดการรว่ม 
คอืการบรหิารจัดการในเขตสขุภาพ 12 
เขต เพือ่ลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในดา้น
บคุลากร งบประมาณ และการลงทนุ การ
จัดซือ้ยาและเวชภัณฑร์ว่ม (4) การ
บรหิารการเงนิการคลัง เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งการแบง่ปนัทรพัยากรในการท างานรว่มกนั 
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6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รพัยากรเพือ่สรา้งความ 
 มปีระสทิธภิาพ และความสามารถในการแขง่ขนั 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การใชเ้ทคโนโลยดีจิติัล
เพือ่นวตักรรมในการลด
ตน้ทนุ เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการ
แขง่ขันโดยใชข้อ้มลู
เทยีบเคยีงทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาต ิ

• การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่สรา้ง
นวตักรรมในการลดตน้ทนุ 

• การใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง 
(Benchmarks) ทัง้ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ
เพือ่การลดตน้ทนุและเพิม่ขดี
ความสามาถในการแขง่ขัน 

เชน่ กรมสรรพากร มกีารน า IT มาใชใ้น
กระบวนการท างานและใหบ้รกิารเพือ่ลด
ตน้ทนุของผูป้ฏบิัตงิานและผูรั้บบรกิาร 
เชน่ การยืน่แบบภาษี ผา่น RD Smart 
Tax Application ท าใหส้ามารถยืน่แบบ
ไดท้กุที ่ทกุเวลา เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยดีจิติอลเพือ่ลดตน้ทนุ 
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ตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยดีจิติอลเพือ่ลดตน้ทนุ 

Alexandra Hospital, Singapore 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
Basic (A&D) 
- มีการวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุนในทรัพยากรต่างๆท่ี
ใช้ในกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุนเพื่อ
การควบคุมต้นทุนโดยรวม 

  มีการวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุนในทรัพยากร
ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการหลักและกระบวนการ 
สนับสนุน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนรวมต้นทุน
โครงการ ต้นทุนด้านการบริหารจัดการทั้งทางตรง 
ทางอ้อม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ จ าแนกเป็น
สัดส่วนเพื่อน าไปใช้ในการติดตามควบคุม 

        

  มีการวางแผนการลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 

      

Advance (Alignment) 
- น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานจากนโยบายการลดต้นทุน 
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบ่งปันทรัพยากรในการท างาน
ร่วมกัน 

  การลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
จากการใช้เทคโนโลยีและการแบ่งปันทรัพยากรใน
การท างานร่วมกัน 

      

การติดตามผลการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

Significance (Integration) 
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมในการลดต้นทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดย 
ใช้ข้อมูล เทียบเคียงทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมในการ
ลดต้นทุน 

      

  การใช้ข้อมูลเทียบเคียง(Benchmarks) ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือการลดต้นทุน
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 



Workshop 4: ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0  
และจดัท าแผนพฒันาองคก์าร หมวด 6 หวัขอ้ 6.4 

67 

Significance 
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6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลท ัง้องคก์ร และผลกระทบตอ่
ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Innovation, Smart 

Regulation, Result Oriented) 
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แนวคดิพืน้ฐานในการบรหิารคณุภาพท ัว่ท ัง้องคก์ร 

TQM    (Total Quality Management)  คอืกจิกรรมทีพ่นักงาน ทกุ
คน ทุกระดับ และทุกหน่วยงานท าหรือช่วยกันท าเป็นกจิวัตรประจ า     
เพือ่ปรับปรุงงานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยท าอย่างมรีะบบ ท า
อย่างเชิงวิชาการ   อิงขอ้มูลและมีหลักการที่สมเหตุสมผล เพื่อ
จดุมุง่หมายทีท่ าใหล้กูคา้พงึพอใจในคณุภาพสนิคา้และบรกิาร  

             ดร. ทว ีบตุรสนุทร 
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บา้นคณุภาพ (TQM Model - Kano’s House) 

Standardize
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แรงจงูใจ และ แรงกระตุน้ (Motivation and Push)

เทคโนโลยีเฉพาะดา้น Intrinsic Technology

Daily 

Management

Cross 

Function
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Activities

Goal & Strategy
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7 QC Tools

7 New QC Tools

วธิกีารทางสถติิ

วธิกีารอืน่ๆ

                Customer Satisfaction
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การขบัเคลือ่นองคก์รคณุภาพ 

การขบัเคลือ่นองคก์ร
คณุภาพ เปรยีบเสมอืน  

“การควบคมุเรอื” 

ทกุหนว่ยงานบนเรอื จะปฏบิตัหินา้ทีข่องแตล่ะ
คนตามแนวทางปฏบิตัทิ ีก่ าหนดไว ้โดยกปัตนั
ไมจ่ าเป็นตอ้งส ัง่การบอ่ยๆ 

แมแ้ตล่ะหนว่ยงานจะปฏบิตัหินา้ทีไ่ดด้เีพยีงใด
ก็ตาม ถ้าไม่มีประสานงานที่ด ี ก็ไม่อาจจะ
รกัษาเสน้ทาง และความเร็วของเรอืได ้ 

ถา้ตอ้งการเพิม่ (หรอืลด) ความเร็ว หรอื
เปลีย่นเสน้ทางการเดนิเรอื การรบัค าส ัง่จาก
กปัตนัเรอืใหเ้ปลีย่นทศิทางหรอืความเร็วกอ่น
เสมอ 
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การถา่ยทอดตวัวดัเชงิยทุธศาสตรใ์นระดบัตา่งๆ  

วสิยัทศัน ์(VISION) 
พนัธกจิ (MISSION) 

เป้าหมาย (GOALS) 

วตัถปุระสงค ์(OBJECTIVES) 

KPIs ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ ์(STRATEGY) 

KPIs ระดบัหนว่ยงานและแผน 
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การบรหิารงานประจ าวนั (Daily Management) 

หมายถงึ กจิกรรมทัง้หมดทีท่ าเป็นกจิวตัรเพือ่ใหบ้รรลผุลอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามหนา้ทีรั่บผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายของแตล่ะ
หน่วยงาน กจิกรรมเหลา่นีโ้ดยพืน้ฐานเป็นกจิกรรมเพือ่รักษาสภาพ
ปัจจบุนัไว ้รวมทัง้การปรับปรงุใหด้ขี ึน้ 
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การท างานประจ าวนั & การบรหิารงานประจ าวนั 

 การท างานประจ าวนั เนน้ที ่Do แต ่ขาด Plan Check และ Act 

 การบรหิารงานประจ าวนั ใชแ้นวคดิ 

 - PDCA และ SDCA 

 - มุง่เนน้ลกูคา้ (Customer Focus หรอื Market-in) 

 - การบรหิารงานโดยใชข้อ้เท็จจรงิ (Management by Fact) 

 - ใหค้วามส าคญักบัการกระจายตวัของขอ้มลู (Dispersion) 

 - มุง่เนน้ทีก่ระบวนการ (Process Oriented) 



6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลท ัว่ท ัง้องคก์าร และ 
 ผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าตแิละผลลพัธ ์

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การตดิตามควบคมุ
ประสทิธผิลของ
กระบวนการหลัก และ
ตัวชีว้ดัเชงิยทุธศาสตร์
ทัง้ในดา้นคณุภาพ ความ
ปลอดภัย ตน้ทนุ เพือ่
การสง่มอบคณุคา่ตอ่
ประชาชนและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี 

- การตดิตามควบคมุ
กระบวนการสนับสนุน
ตา่งๆ ภายในของสว่น
ราชการ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธผิล ทัง้ในดา้น
คณุภาพ ความปลอดภัย 
ตน้ทนุ เพือ่การสง่มอบ
คณุคา่ตอ่ประชาชนและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• การตดิตามควบคมุกระบวนการ
หลักโดยใชข้อ้มลูและตัวชีว้ดัของ
กระบวนการหลัก ในมติติา่งๆ เชน่ 
ตัวชีว้ดัดา้นคณุภาพ ตน้ทนุ ความ
ปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ 
สงัคม การดแูลสาธารณสขุและ 
สาธารณภัย เป็นตน้  

• มกีารตดิตามควบคมุกระบวนการ
สนับสนุนโดยใชข้อ้มลูและตัวชีว้ดั
ของกระบวนการสนับสนุน ในมติิ
ตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของกระบวนการ 

มกีารก าหนดตัวชีว้ดัของกระบวนการ
ท างาน ทัง้กระบวนการหลักและ
สนับสนุน มกีารวเิคราะหค์วามสมัพันธ ์
และระบบการรายงานผล เชน่ การ
ตดิตามรายงานขอ้มลูดา้นน ้า ผา่นระบบ
ฐานขอ้มลูน ้าของกรมชลประทาน การ
ตดิตามขอ้มลูของ สป. สธ. ผา่น
ฐานขอ้มลู HDC Big Data และการ
เทยีบเคยีงตัวชีว้ดักับ WHO เป็นตน้ 
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Management Cockpit 



6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลท ัว่ท ัง้องคก์าร และ 
 ผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าตแิละผลลพัธ ์

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

การเตรยีมการเชงิรกุเพือ่ลด
ผลกระทบทีอ่าจเกดิตอ่
ประสทิธผิลขององคก์าร
โดย 
- การจัดการความเสีย่ง 
- การตดิตามควบคมุ
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนโดย
ใชต้ัวชีว้ดัและขอ้มลูทัง้ใน
เชงิป้องกนัและเชงิรกุ 

- การเตรยีมพรอ้มเพือ่
รับมอืกบัเหตกุารณ์ภัย
พบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิ ซึง่
อาจสง่ผลตอ่ประสทิธผิล
ของกระบวนการและน ามา
แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ทันทว่งท ี

• การตดิตามควบคมุตัวชีว้ัดน า 
(Leading Indicators) ทัง้เชงิ
ป้องกนัและเชงิรกุ ซึง่จะสง่ผล
ตอ่ประสทิธผิลของกระบวนการ 
และน ามาแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ทันทว่งท ี

• การจัดการความเสีย่งอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

• การเตรยีมพรอ้มเพือ่รับมอืกับภัย
พบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิ ตลอดจน
การเตรยีมตัวลว่งหนา้เพือ่ลด
ความเสยีหาย 

เชน่ การวเิคราะหข์อ้มลูของฐานการ
จัดเก็บภาษี บรูณาการกบัขอ้มลูของ
ขอ้มลูการเก็บภาษีและทะเบยีนราษฎร์
ของประชาชน น าไปก าหนดเป้าหมายใน
การเก็บภาษี โดยดสูถติขิองอายแุละ
รายไดป้ระชากร เมือ่ทราบวา่มคีวาม
เสีย่งทีจ่ะไมไ่ดภ้าษีตามเป้าหมาย จงึได ้
มกีารศกึษาวจัิยชอ่งวา่งในการจัดเก็บ
ภาษีของกลุม่ตา่งๆ พบวา่ การท าบัญชี

ของวสิาหกจิขนาดยอ่มเป็นผลใหก้าร
รายงานขอ้มลูทีไ่มต่รงตามความเป็นจรงิ 
จงึออกมาตรการจงูใจใหก้ลุม่เป้าหมาย
เขา้สูร่ะบบ การสือ่สารในการเฝ้าระวังภัย
ของจังหวดัตา่งๆ ทัง้ภัยธรรมชาต ิและ
ภัยน ้า เป็นตน้ 
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การตดิตามควบคมุตวัชีว้ดัน า (Leading Indicators) 

การควบคมุ คอื การตรวจเช็ควา่งานทีก่ าลงัด าเนนิการอยูน่ ัน้ เป็นไปตาม
นโยบาย ค าส ัง่ แผนการและมาตรฐานหรอืไม ่ถา้หากพบวา่มไิดเ้ป็นไป
ตามสิง่ดงักลา่วแลว้จะตอ้งท าการแกไ้ขความเบีย่งเบนดงักลา่วและป้องกนั
จากการเกดิซ า้ แลว้ด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามแผนการ 

ตวัชีว้ดัน า คอื ตวัชีว้ดัหรอืจดุควบคมุทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่ความส าเร็จของ
ตวัชีว้ดัหลกั ดงัน ัน้เมือ่ตวัชีว้ดัน าผา่นระดบัทีเ่หมาะสมจะสง่ผลใหต้วัชีว้ดั
หลกับรรลผุลส าเร็จดว้ย 
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6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลท ัว่ท ัง้องคก์าร และ 
 ผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าตแิละผลลพัธ ์

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
 
 

- การประสานงานและ
บรูณาการของ
กระบวนการตา่งๆ ทัง้
ภายในและภายนอก เพือ่
การสรา้งมลูคา่เพิม่ 
ตอบสนองยทุธศาสตร์
และสง่ผลตอ่เศรษฐกจิ 
สงัคม สาธารณสขุ และ
สิง่แวดลอ้ม 

• มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิขึน้
ทัง้กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนทีอ่าจสง่ผล
กระทบตอ่การบรรลยุทุธศาสตร ์

• การประสานงานและบรูณาการทัง้
ภายในและภายนอกเพือ่การบรรลุ
ยทุธศาสตร ์และผลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และ
สิง่แวดลอ้ม 

เชน่ การประสานงานในการปรับปรุง
กระบวนการแกไ้ขความยากงา่ยในการ
ท าธรุกจิ (Ease of Doing Business) 
การบรูณาการของหน่วยงานหลาย
กระทรวงในการชนูโยบาย Medical Hub 
ของอาเซยีน การประสานงานกบั
ภาคเอกชนในการแกไ้ขปัญหาการประมง
ผดิกฎหมาย (IUU) เป็นตน้ 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ 
Basic (A&D) 
- การติดตามควบคุมประสิทธิผลของกระบวนการหลัก
และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย ต้นทุน เพ่ือการส่งมอบคุณค่าต่อประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุนต่างๆภายใน
ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย ต้นทุน เพ่ือการส่งมอบคุณค่าต่อ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  มีการติดตามควบคุมกระบวนการหลักโดยใช้
ข้อมูลและตัวชี้วัดของกระบวนการหลัก ในมิติ
ต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ต้นทุน ความ 
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การดูแล
สาธารณสุขและสาธารณภัย เป็นต้น 

        

  มีการติดตามควบคุมกระบวนการสนับสนุนโดยใช้
ข้อมูลและตัวชี้วัดของกระบวนการสนับสนุน ใน
มิติต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการ 

      

Advance (Alignment) 
- การเตรียมการเชิงรุกเพ่ือลดผลกระทบ ที่อาจเกิดต่อ
ประสิทธิผลขององค์การโดย การจัดการความเสี่ยงการ
ติดตามควบคุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
โดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลทั้งในเชิงป้องกันและเชิงรุก 
- การเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการ 
และน ามาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกระบวนการ และน ามาแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี

  การติดตามควบคุมตัวชี้วัดน า (Leading 
Indicators) ทั้งเชิงป้องกันและเชิงรุก ซึ่งจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลของกระบวนการ และน ามา
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

      

การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน การเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินตลอดจนการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อลด
ความเสียหาย 



เกณฑก์ารประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ระดับการด าเนินการ   แนวทางในการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลการ
ประเมิน 

ค าอธิบายผล
การประเมิน 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติและผลลัพธ์ 
Significance (Integration) 
- การประสานงานและบูรณาการของกระบวนการต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

  มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุนที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ 

      

  การประสานงานและบูรณาการทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์ และผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม 
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