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ความยั่งยืน คืออะไร

ท่ีมา: https://dictionary.orst.go.th/



ความยั่งยืน

• ความยั่งยืน หมายถึง ความสามารถในการด ารงสภาพอยู่ได้ต่อไปยังอนาคต 
ภายใต้เงื่อนไขและข้อจ ากัด ตามวงจรการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ทั้งภายในและ
ภายนอก 

• โดยมีสามองค์ประกอบเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญและจ าเป็น  วนเวียนกันเป็นกลไกควบ
ผสมเรียกว่า วงจรความยั่งยืน
• ความอยู่รอด
• ความเจริญ
• ความส าเร็จ

ดร.ปิยะพันธ์ ทยานิธิ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

ท่ีมา: forbesthailand.com/news/other/วงจรความยั่งยืน-
sustainability-cycle.html



What killed the dinosaurs?





การก้าวสู่องค์การ 4.0 ให้ได้อย่างยั่งยืน

เข้าใจความ
เป็นระบบ
ราชการ 4.0

ยอมรับใน
ระบบ
ราชการ 4.0

ท าให้ตัวเอง
เป็นระบบ
ราชการ 4.0

อย่าหยุด
พัฒนา



PMQA 4.0 จะจบไปด้วยหรือไม่ ?



การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐด าเนินการ
ต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี

2551 2563



มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เร่ือง ข้อเสนอการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ด ีเพิ่มเติม

สาระส าคัญของเรื่องท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี

1. ข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจตามมาตรการ 50 แห่ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้เสนอมาตรการและวิธีการให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติ
เพิ่มเติมรวม 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 ระบบราชการท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน
ประเด็นท่ี 2 ระบบราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

2. แผนการด าเนินการขับเคล่ือน เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาการบริหารจัดการไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินการขับเคลื่อน โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ิมเติม เพ่ือก าหนดแนวทางและปฏิบัติงานในการยกระดับสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและติดตามหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (เพ่ิมเติม) โดยก าหนดแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้

2.1 การด าเนินการระยะสั้น (มีนาคม – กันยายน 2561)
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (เพ่ิมเติม) และแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 รวมถึงให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการจัดท าแผน/แนวทางพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ท่ีสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ (เพ่ิมเติม) การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0

2.2 การด าเนินการระยะยาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน/แนวทางท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุง
องค์การและด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ส านักงาน ก.พ.ร. ตรวจรับรองสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0

ท่ีมา หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร 0505/12909 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 25619



การขับเคลือ่นระบบราชการเพื่ออนาคต



เข้าใจความเป็นระบบราชการ 4.0





การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0: ปี 2563

• เริ่มพัฒนา PMQA ผ่าน Mini PMQA 4.0 จากมิติโครงการ



ท าไมโครงการจึงมีความส าคัญ

ImpactStrategy Project



ท าอย่างไรโครงการจึงเกิดผลกระทบ

ผู้รับบริการ

PainpointDisruption Engagement



ท าอย่างไรโครงการจึงเกิดผลกระทบ

Strategy

Project 
Portfolio

Initiative

Project

Work Package



การขับเคล่ือนองค์กร: วิธีการริเริ่มและผลักดัน

Top

Mid

Bottom

Top Down Method

Bottom Up Method



Actions 
Speak Louder 
Than Words

Top

Mid

Bottom



แนวทางการพัฒนา PMQA 4.0

Ability

OpportunityMotivation

พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
ชุด kit ให้น าแนวคิด PMQA 4.0 

ไปใช้อย่างกว้างกว้าง

สร้างโอกาสในการพัฒนาและ
แสดงผลงาน ทั้งภายใน และ

ภายนอก

สร้างแรงจูงใจในการพัฒนา PMQA 4.0 
โดยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลกับ

หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น

กิจกรรมวันนี้

Top

Mid

Bottom

AMO



แนวทางการพัฒนา PMQA 4.0

ระบบงาน โครงการ

Top

Mid

Bottom



การพัฒนาระบบงาน (PMQA Easy)

• สร้างความเข้าใจ PMQA 4.0 แก่ นขต. ด้วยกรอบการประเมิน PMQA หมวด 1-6

• เน้นความเข้าใจในการประเมินสถานะ (ยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร)

• คัดสรรแต่ประเด็นส าคัญ
• ประเด็นที่ทุก นขต. จะมีส่วน contribution ได้ 
• ประเด็นละไม่เกิน 1-2 เรื่อง



การผลักดันให้เกิดผลงานผ่านโครงการต่างๆ

• สร้างความรู้ในการน าแนวคิด PMQA 4.0 ไปบูรณาการกับการด าเนินโครงการ

• ปรับปรุง Model Mini PMQA 4.0 
• สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น
• เพิ่มเติมประเด็นด้านการเรียนรู้ และขยายผล

• ส่งเสริมให้เกิดโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิด PMQA 4.0
• การประเมินผล
• การสร้างรางวัลจูงใจ


