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6.1 กระบวนการทางาน
ทีเ่ ชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจน
จบกระบวนการ (end
to end process)
6.1.1 การออกแบบ
กระบวนการทีเ่ ชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ (end to
end process)

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R หน่วยงานออกแบบ กระบวนการโดยคานึงถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end
process)
R มีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
R จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
R จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
" ถ้า ต้องเติมข้อมูล "
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
R ระบุรายชื่อของกระบวนการทีไ่ ด้ออกแบบโดยคานึงถึงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ ............กระบวนการกากับการจัดทาผังเมืองชุมชนเทศบาล...........

 มีการเชื่อมโยงกระบวนการทางานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น
 มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
 มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ การเชื่อมโยงข้อมูลกัน
 ระบุกระบวนการ และข้อมูลที่ แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงกัน ได้แก่
กระบวนการ...........................................................................................................
รายชื่อข้อมูล...........................................................................................................
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง..............................................................................................
Significance  มีการเชื่อมโยงกระบวนการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในรูปแบบ เช่น
 Single Window
 One stop Service
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
Advance

6.1.2 การกาหนดตัวชี้วดั
ในการติดตามควบคุม
กระบวนการเพือ่ นาสู่
ผลลัพธ์ทตี่ ้องการ

Basic
Advance

R หน่วยงานร่วมกันกาหนดตัวชี้วดั ในการติดตามควบคุมกระบวนการ
R หน่วยงานได้นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพือ่ การดาเนินการ ดังนี้
R การกากับติดตามตัวชี้วดั
เช่น การรายงานผลการกาจัดผักตบชวาผ่านระบบสารสนเทศ

.

R การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
เช่น การให้บริการฐานข้อมูลผลการเจาะสารวจชั้นดินเพือ่ อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้ใช้บริการข้อมูลแบบดิจิตอล กรมโยธาธิการและผังเมือง
.
Significance R ระบุผลงานทีโ่ ดดเด่นทีเ่ กิดจากการบูรณาการ การทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกากับติดตามการดาเนินการ และการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ
เช่น การบูรณาการผลการกาจัดผักตบชวา "พลังประชารัฐ" โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพือ่ รายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ คณะทางาน ในระดับต่างๆ ผ่านระบบe-Report .
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6.2 การสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุง ผลผลิต
กระบวนการ และบริการ

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ในรอบปีทผี่ ่านมาหน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R ทบทวน ปัญหา อุปสรรค และตัวชี้วดั ของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
 ปรับปรุงกระบวนการโดยการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 –
50 ของกระบวนการหลัก ได้แก่

กระบวนการ...........................................................................................................
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่
กระบวนการ...........................................................................................................
Advance  ในรอบปีทผี่ ่านหน่วนงานได้พัฒนานวัตกรรม/นาดิจิทัล เข้ามาใช้ เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ จานวน...............................................
ได้แก่ กระบวนการ .......................................................................................................
Significance  ในรอบปีทผี่ ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมทีโ่ ดดเด่น ทีน่ ามาใช้ในกระบวนการและสามารถแก้ไข
ปัญหาทีซ่ ับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ได้แก่ ............................................................................................................................
6.3 การลดต้นทุนและ
การใช้ทรัพยากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพและเพิม่
ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน

Basic

R ในรอบปีทผี่ ่านมาหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี้
R กระบวนการหลัก
R กระบวนการสนับสนุน
R นาผลการทบทวนมากาหนดแผนและเป้าหมายในการลดต้นทุน/เพิม่ ผลิตภาพของกระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนุนโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน ดังนี้

R เป้าหมายระยะสั้น
ได้แก่ กระบวนการทดสอบวัสดุ (คอนกรีต) ลดระยะเวลา .
R เป้าหมายระยะยาว
ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบโรงมหรสพ เพือ่ รักษาความปลอดภัยของประชาชน .
Advance  มีแนวทางในการลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน เช่น
 การกาหนดนโยบาย มาตรการในการลดต้นทุน
 การนาเทคโนโลยีทที่ ันสมัยมาใช้เพือ่ การลดต้นทุน/เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
 การแบ่งปันทรัพยากรในการทางานร่วมกัน
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
Significance  ผลงานทีโ่ ดดเด่นในการนานวัตกรรม/ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพือ่ การลดต้นทุนของกระบวนการ ทีส่ ่งผล
ต่อการสร้างขีดความสามารถขององค์การ
ได้แก่ ............................................................................................................................
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6.4 การมุ่งเน้น
ประสิทธิผลทัว่ ทัง้
องค์การ และผลกระทบ
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับ
Basic

Advance

ประเด็นการประเมิน
R หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วดั ในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วดั
ทีส่ ่งสัญญาณเพือ่ การคาดการณ์ความสาเร็จของกระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการทดสอบวัสดุ(คอนกรีต) ติดตามด้วยตัวชี้วัด ร้อยละของการรักษารอบระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน .
หมายเหตุ โปรดระบุวา่ กระบวนการอะไร ติดตามด้วยตัวชี้วดั อะไร
 หน่วยงานกาหนดตัวชี้วดั ทีแ่ สดงถึงความสาเร็จของการจัดการกระบวนการทีม่ ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ เช่น
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านสิ่งแวดล้อม
 ด้านสาธารณสุข
หมายเหตุ โปรดระบุเฉพาะด้านทีเ่ กี่ยวข้องกับหน่วยงาน

Significance  ในรอบปีทผี่ ่านมาหน่วยงานมีผลลัพธ์โดยรวมทีโ่ ดดเด่น ทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์
ชาติทสี่ าคัญ
ได้แก่ .....................................................................................................................
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