ตัวชี้วัดสำหรับหน่วยงำนสนับสนุนที่มีประเด็นกำรปรับปรุงองค์กรตำมแผนปฏิรูปองค์กร
ตัวชี้วัดที่ .......... ระดับควำมสำเร็จในกำรปรับปรุงองค์กรตำมเกณฑ์กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
น้ำหนัก : ร้อยละ .....
คำอธิบำย : ระบบรำชกำร 4.0
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยง (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการ
ทางาน มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน มีการทางานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย เชื่อมโยงการทางานภายใน
ภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น
2. ยึดประชาชนเป็ นศูน ย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทางานในเชิงรุก และมอง ไป
ข้างหน้า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน (Proactive Public Services) รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวก
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ เพื่อให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว
3.ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance Government) ต้ อ งท างานอย่ า ง
เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม และประยุกต์องค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความ
ยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา และปรับตัวเข้าสู่สภาพความ
เป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน
PMQA 4.0
เครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ
ส่ ว นราชการกั บ เป้ า หมายและทิ ศ ทาง การพั ฒ นาของประเทศ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น แนวทาง
ให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
เกณฑ์กำรให้คะแนน : กำหนดเป็นระดับขั้นของควำมสำเร็จ (milestone) แบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น
5 ระดับพิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดับดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ขันตอนที่ 1






ระดับขันของควำมส้ำเร็จ (Milestone)
ขันตอนที่ 2 ขันตอนที่ 3 ขันตอนที่ 4












ขันตอนที่ 5



โดยที่ :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์กำรให้คะแนน
เข้ำรับกำรอบรมเกณฑ์ PMQA 4.0
ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ PMQA 4.0
วิเครำะห์โอกำสในกำรปรับปรุงและจัดทำแผนกำรปรับปรุง
ดำเนินกำรตำมแผนร้อยละ 80
ดำเนินกำรตำมแผนร้อยละ 100

แนวทำงกำรประเมินผล
 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ PMQA 4.0 หมวดที่หน่วยงำนรับผิดชอบ
 แผนการปรับปรุงองค์กร
 รายงานผลการดาเนินการตามแผน

หน่วยงำนเจ้ำภำพในกำรติดตำมและประเมินผล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ก้ำกับตัวชีวัด : ผู้อานวยการตามหมวดที่เกี่ยวข้อง
เบอร์ติดต่อ : ...................

ภำคผนวก
หมวดกระบวนกำร
หมวด 1
กำรน้ำองค์กำร

กำรปฏิบัติงำน
1.1 ระบบการนาองค์การที่สร้างความยั่งยืน
1.2 ป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส

หน่วยงำนรับผิดชอบ
สานักยุทธศาสตร์
การแพทย์
สานักบริหารทรัพยากร
บุคคล
สานักวิชาการแพทย์

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
1.4 คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้น สานักยุทธศาสตร์
ให้เกิดผลลัพธ์
การแพทย์
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด้ำเนินกำร 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็น
ต้นแบบ
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

หมวด 2
กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทาย สานักยุทธศาสตร์
และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การแพทย์
2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว สอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ
2.3 แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน
2.4 การติดตามผล การแก้ไขปัญหา และการ
รายงานผล
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด้ำเนินกำร 7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ สานักยุทธศาสตร์
การแพทย์

หมวด 3
กำรให้ควำมส้ำคัญกับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

3.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการ
บริการและการเข้าถึง

สานักสารสนเทศ
การแพทย์

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพัน สานักยุทธศาสตร์
การแพทย์
3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการและ
สานักวิชาการแพทย์
ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม
3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว
สานักบริหารทรัพยากร
และสร้างสรรค์
บุคคล
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด้ำเนินกำร 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้าน
ผู้รับบริการและประชาชน

หมวด 4
กำรวัด วิเครำะห์ และกำร
จัดกำรควำมรู้

4.1 การกาหนดตัววัดเพื่อการติดตามงานอย่าง สานักยุทธศาสตร์
มีประสิทธิผล
การแพทย์+สานัก
สารสนเทศการแพทย์
4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดในทุก
ระดับ เพื่อการแก้ปัญหา
4.3 การใช้ความรู้และปัญญาในการแก้ปัญหา
เรียนรู้และมีเหตุผล
4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และ
การปรับระบบการทางานเป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด้ำเนินกำร 7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ

หมวด 5
กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

5.1 ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนอง
สานักบริหารทรัพยากร
ยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ
บุคคล
5.2 ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี และ
ความร่วมมือ
5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร
หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด้ำเนินกำร 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนาบุคลากร

หมวด 6
กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร

6.1 กระบวนการทางานเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ สานักวิชาการแพทย์
-กระบวนงานถ่ายทอด
ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี
-กระบวนงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต สานักวิชาการแพทย์
กรบวนการ การบริการ
-กระบวนงานถ่ายทอด
ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี
-กระบวนงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

6.3 การลดต้นทุน การใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั้งองค์กร และ
ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศ

หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด้ำเนินกำร 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลด
ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการ
กระบวนการ

สานักวิชาการแพทย์
-กระบวนงานถ่ายทอด
ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี
-กระบวนงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี
สานักวิชาการแพทย์
-กระบวนงานถ่ายทอด
ฝึกอบรม
สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี
-กระบวนงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี

