หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 ระบบการนาองค์การทีส่ ร้างความยั่งยืน
หัวข้อ
1.1.1 ระบบการนา
องค์การของผู้บริหาร

ระดับ
Basic
Advance

ประเด็นการประเมิน
R ผู้บริหารมีวธิ กี ารกาหนดทิศทางองค์การ รองรับพันธกิจปัจจุบนั
R ผู้บริหารกาหนดทิศทางองค์การที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ด้าน การพัฒนาประเทศมุ่งสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" .
เรื่อง ดาเนินภารกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี .

Significance  ทิศทางองค์การที่กาหนดเป็น ดังนี้
 ได้คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่น...............................................................................................................................
 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม)
เช่น..............................................................................................................................
1.1.2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมเพือ่ การ
บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ

Basic

Advance

R

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิด ดังนี้
R การมุ่งเน้นพันธกิจ
R การปรับปรุงผลการดาเนินการ
R การเรียนรู้ระดับองค์การ และระดับบุคคล
R ผูบ้ ริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มงุ่ เน้นผูร้ ับบริการและ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
โดยวิธกี าร ประกาศให้บคุ ลากรพึงปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่นผ่านทางการประชุมผู้บริหารกรมประจาเดือน
.

Significance  ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้
 เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
เช่น ......................................................................................................................
 การบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เช่น ......................................................................................................................

1.1 ระบบการนาองค์การทีส่ ร้างความยั่งยืน
หัวข้อ
1.1.3 การนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการสื่อสาร
ภายในองค์การ เพือ่ ให้
เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว
และทันการณ์

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย สู่ทกุ กลุ่มที่เกี่ยวข้องในลักษณะสาคัญ
องค์การ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และร่วมมือกันในการดาเนินการ
จนเกิดผลสาเร็จ

Advance

R ผู้บริหารมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสู่ทกุ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบการตัดสินใจที่
สาคัญ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดผล ดังนี้

R ความทั่วถึง โดยวิธกี าร ทางสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ .
R ความทั่วถึง โดยวิธกี าร ทางเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง
.
Significance R ผู้บริหารมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสู่ทกุ กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก)
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิผลโดยมีผลสาเร็จที่สาคัญจาก
การสื่อสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง และทันการณ์ (ยกตัวอย่างกรณีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์ ที่
นามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที) เช่น สื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่มผู้บริหารของกรม .

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
หัวข้อ
1.2.1 ผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศเพือ่ ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเป็น
องค์การด้านความ
โปร่งใส

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ ให้หน่วยงานเป็นองค์การที่มีความโปร่งใส ดังนี้
R กาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส
R กาหนดมาตรการ/แนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน
R มีมาตรการในการถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิไปยังบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Advance

R มีการกาหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน เช่น
 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
เช่น ...........................................................................................................................
 การนาเครือข่ายมาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
เช่น ...........................................................................................................................
R การกากับ ติดตาม การดาเนินงานเพื่อป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส
เช่น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) .

 อื่น ๆ ระบุ .................................................................................................................
Significance  ผู้บริหารเป็นต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
เช่น ...................................................................................................................................
 หน่วยงานมีวฒ
ั นธรรมในการปฏิบตั ิงานที่มีความโปร่งใส
เช่น ...................................................................................................................................
1.2.2 การติดตาม

1.2.3 การจัดการ
เรือ่ งราวร้องเรียน

R มีการกาหนดตัวชี้วดั ในการติดตามด้านการป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
R มีการติดตาม ทบทวน ทุกปี เกี่ยวกับ ดังนี้
R ประสิทธิผลของมาตรการในการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใส
R ตัวชี้วดั ด้านการป้องกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใส
Significance  มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อกากับการดาเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบตั ิงาน
เช่น .................................................................................................................................
Basic
Advance

Basic
Advance

R หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/การทักท้วงจากสาธารณะ และสามารถตอบสนองกลับ /ชี้แจงได้ทนั ท่วงที
 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียน/ทักท้วงจากสาธารณะเกี่ยวกับกับทุจริตและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน

Significance  หน่วยงานมีแนวปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงานที่สามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการได้
เช่น .................................................................................................................................

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอก
ระดับ
Basic
Advance

ประเด็นการประเมิน
R มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่าย (ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือท้องถิ่นจากองค์การภายนอก) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการทางาน กลไก/แนวทางดังกล่าว คือ สร้างเครือข่ายด้านช่าง ด้านผังเมือง ทุกภูมิภาค .
R มีการดาเนินการร่วมกับเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ตั้งเป้าหมายในการดาเนินการ) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลผลิต บริการ มาตรการต่างๆ โดยมีผลงาน/โครงการ/นโยบาย/มาตรการ ที่ดาเนินการ
ร่วมกับเครือข่าย เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนในการจัดรูปที่ดินเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ตามถนนตามผังเมืองรวม .
และเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ประชาชนในพืน้ ที่พัฒนา .

Significance  มีผลงานที่โดดเด่นที่เป็นนวัตกรรมอันเกิดจากการดาเนินการร่วมกับเครือข่าย จนสามารถแก้ไขปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือส่งผลกระทบสูงต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงาน และสร้างคุณค่ากับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
องค์การ และประเทศ เช่น
 นวัตกรรมเชิงนโยบาย
คือ ....................................................................................................................................................................
 นวัตกรรมการให้บริการ
คือ ....................................................................................................................................................................
 นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
คือ ....................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ ระบุ .........................................................................................................................................................

1.4 การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับ
Basic

Advance

ประเด็นการประเมิน
R มีการวิเคราะห์และกาหนดผลกระทบเชิงลบ ดังนี้
R มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการดาเนินโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ /สังคม /สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข
R มีการกาหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจ /สังคม /สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น
 หน่วยงานมีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปญ
ั หาได้ทนั การณ์ โดยมี
เครือข่ายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง
ได้แก่ .........................................................................................................................................................................

Significance  มีผลงานที่โดดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และส่งผล
กระทบที่ดีต่อด้านเศรษฐกิจ/ สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข
ได้แก่ .........................................................................................................................................................................

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
หัวข้อ
2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทาย
สร้างนวัตกรรม การ
เปลี่ยนแปลง และ
มุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R หน่วยงานมีกระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และ
สร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยคานึงถึง ดังนี้
R การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย
R ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เช่น
1. สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การวิเคราะห์โอกาสของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ด้านนโยบาย : นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นการเพิม่ ขีดความสามารในการ
แข่งขันของประเทศ ด้านการพัฒนาภูมิภาค เมือง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
2. สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็งของกรมในด้านบุคคล และระบบการดาเนินงาน
(Staff, System) โดยมีระบบการดาเนินงานที่เชื่อมโยงกันระหว่าง การผังเมือง การ
พัฒนาเมือง และการอาคาร อย่างชัดเจน

Advance

R หน่วยงานมียุทธศาสตร์และแผนงานที่ตอบสนอง ดังนี้
R ความท้าทายในด้านพันธกิจ การปฏิบตั ิการความรับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากร
R การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
Significance R หน่วยงานมียุทธศาสตร์และแผนงานที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส
และส่งเสริมการพัฒนาประเทศ เช่น

2.2 เป้าหมายสอดรับ
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว

Basic

Advance

R มีแผนนาระบบดิจิทลั มาใช้ปรับเปลี่ยนการทางาน
R มีแผนการยกระดับการให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่า เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา
R อื่น ๆ ระบุ การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต .
R หน่วยงานมีการกาหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วดั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
R ระดับองค์การ
R ระดับปฏิบตั ิการ
R ระดับประเทศ
R หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการกาหนดตัวชี้วดั ที่สาคัญที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์
ดังนี้ (ยกตัวอย่าง 5 ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาผังเมือง ประกอบด้วย
1 พืน้ ที่ภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจได้รบั การวางผังเมือง 275 ผัง
2 พื้นที่ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการวางผังเมืองแล้วเสร็จ มีการประกาศบังคับใช้
และเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย
3 จานวนพืน้ ที่เมืองและชุมชนได้รบั การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
ปลอดภัย และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4 ประชาชนในพื่นที่เมืองและชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเมือง การปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง พร้อมองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทาให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดแี ละมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยว่าร้อยละ 80

5 พืน้ ที่ที่ได้รบั ผลกระทบจากน้าท่วมและอุทกภัยลดลง 12,834,935 ไร่
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
หัวข้อ

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุก
ระดับและทุกภาคส่วน

ประเด็นการประเมิน
ระดับ
Significance  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
ปรับแผนได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ
เช่น ..............................................................................................................................
Basic
Advance

R แผนการดาเนินงาน/แผนการปฏิบตั กิ าร มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทกุ ด้าน
และมีการกาหนดขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
R แผนการดาเนินงาน/แผนปฏิบตั กิ าร มีการคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทาน้อยได้มาก)
การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วธิ กี าร เช่น

R ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั มาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ
ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) .
R การปรับปรุงกระบวนการ ลดการทาซ้าและความผิดพลาด
ได้แก่ พัฒนาระบบการบริหารโครงการก่อสร้าง .
 การใช้นวัตกรรมในการปฏิบตั ิงาน
ได้แก่ .......................................................................................................................
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
Significance R แผนดาเนินงาน/แผนปฏิบตั ิการ สนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์ โดย
R แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากาลัง
R แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
R แผนฯ เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน
R มีการนาระบบดิจิทลั มาใช้ในการดาเนินงานร่วมกับเครือข่าย และมีการใช้ข้อมูลร่วมกันใน
การปฎิบตั ิงาน
2.4 การติดตามและ
แก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว

Basic

Advance

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
R หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ
R หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการดาเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงโดยมีระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการคาดการณ์
ได้แก่ .......................................................................................................................

Significance  หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact)
เช่น .......................................................................................................................
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อ
3.1 การเข้าถึงข้อมูล
และสารสนเทศของ
ผู้รบั บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ค้นหา รวบรวม ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยวิธี
R วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
R ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาจากข้อมูล
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Advance

R หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการค้นหา และรวบรวม ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุง ให้สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ใช้ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร,
Facebook งานประชาสัมพันธ์กรมโยธาฯ, Facebook ห้องสมุด, ยูทปู กรมฯ .

Significance หน่วยงานได้ดาเนินการ ดังนี้
 มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทั้งภายในและภายนอก
เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายเชิงรุก ยกตัวอย่างนโยบายเชิงรุกที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น ................................................................................................................................
3.2 การประเมินความ
พึงพอใจและความ
ผูกพันของผู้รบั บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพือ่ นามาใช้ประโยชน์

Basic

Advance

 มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น
R หน่วยงานมีการประเมินผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยมีการประเมิน ดังนี้
R ความพึงพอใจ
R ความผูกพัน
 หน่วยงานนาผลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์ และกาหนดแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหาในเชิงรุก
เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจ, เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารกรมฯ, แบบสอบถามออนไลน์ ,
Facebook งานประชาสัมพันธ์กรมโยธาฯ .

Significance  หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ
ได้แก่ ................................................................................................................................
มาเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนา ในด้านต่าง ๆ เช่น
 การกาหนดแผนยุทธศาสตร์
 สร้างนวัตกรรมในการบริการ
 อื่น ๆ ระบุ ...............................................................................................................
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อ
3.3 การสร้างนวัตกรรม
การบริการที่สร้างความ
แตกต่าง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะ

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
R มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
R มีวธิ กี ารในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตั ิในทุกพื้นที่ ได้แก่ ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง,
ทางโทรศัพท์, ติดต่อทาง E-mail, ระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการ, ติดต่อทาง Social
Media .

Advance

 มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เฉพาะกลุ่ม (Segmentation Service)
ได้แก่ ................................................................................................................................
(ให้ระบุงานบริการ/กระบวนการ)

Significance  มีการสร้างนวัตกรรมที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้
เฉพาะบุคคล (Personalize/ Customer Service) ให้ระบุงานบริการ/กระบวนการ
.........................................................................................................................................
3.4 กระบวนการการ
แก้ไขข้อร้องเรียนที่
รวดเร็ว

Basic

Advance

R มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ ดังนี้
R มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย และหลากหลายต่อผู้ร้องเรียน
R มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
R เผยแพร่มาตรฐาน /กระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียนต่อสาธารณะ
หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มาสนับสนุนในการทางานและรวบรวมข้อมูล
R มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนทันที
R มีระบบการติดตามขั้นตอน ความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน (tracking) ได้อย่างรวดเร็ว
อานวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยใช้ระบบ ตอบข้อซักถามผ่านช่องทางออนไลน์, ทางโทรศัพท์, ติดต่อทาง
E-mail . .

Significance หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์สาเหตุ นามาแก้ปญ
ั หาในเชิงรุก
เพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้า
R ผู้ร้องเรียนมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หัวข้อ
4.1 การกาหนดตัววัด
และการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ
4.1.1 การกาหนดตัววัด
และสารสนเทศที่สาคัญ

4.1.2 การนาเทคโนโลยี
มาใช้

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีการกาหนดตัวชี้วดั ที่สาคัญ เช่น ตัวชี้วดั วิสัยทัศน์ ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั แผนปฏิบตั ิการ
เป็นต้น

R มีการกาหนดสารสนเทศที่สาคัญเพื่อ
R ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
R การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
R การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรู้ต่อประชาชน
Advance R การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้
R มีประสิทธิภาพ
R มีปลอดภัย
R มีความน่าเชื่อถือ
R มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย
R สะดวกต่อผู้ใช้งาน
Significance R ข้อมูลสารสนเทศถูกนามาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนาไปเผยแพร่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ
Basic

Advance

R มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามตัววัด และจัดเก็บสารสนเทศที่สาคัญ
เช่น การพัฒนาสารสนเทศที่สาคัญ ตามข้อ 4.1 โดยใช้เทคโนโลยี Web Application และ
Mobile Application
หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
R มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและการรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบดิจิทลั
R ข้อมูลสารสนเทศอยู่ภายใต้ platform เดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ทกุ กลุ่ม

Significance R หน่วยงานมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบบูรณาการ
4.2 การวิเคราะห์ผล
จากข้อมูล และตัววัด
เพือ่ นาไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงการทางาน

Basic

R หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับ
ค่าเป้าหมาย รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ในการติดตามงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของกระบวนการต่าง ๆ
ในหน่วยงาน

Advance

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
 มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และนาไปแก้ไขปัญหาในระดับองค์การ/
ยุทธศาสตร์
เช่น .................................................................................................................................
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สาคัญ

Significance หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
 มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที
 มีการนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่
อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หัวข้อ
4.3 การจัดการความรู้
และการสร้างองค์ความรู้
เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์

ระดับ
Basic

Advance

ประเด็นการประเมิน
R มีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ ) อย่างเป็นระบบ เช่น
R มีการรวบรวมเป็นคู่มือหรือเอกสาร
R มีการจัดทาเป็นฐานข้อมูล
 มีการจัดทาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
R มีกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้จาก
ภายนอก โดยเชื่อมโยงกับ กรมที่ดิน สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
..
R หน่วยงานมีการประยุกต์ใช้สารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
เช่น ระบบภูมิสารสนเทศกลาง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ONE DPT) ..

Significance  มีการวิเคราะห์ รวบรวม และเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปญ
ั หา จนเกิดเป็น
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) หรือสร้างมาตรฐานใหม่จนนาไปถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิของ
หน่วยงานอื่น โดยมีผลงานที่โดดเด่น
เช่น .................................................................................................................................
4.4 การบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ และ
ระบบการทางานให้เป็น
ดิจิทลั และมีประสิทธิภาพ

Basic

มีการดาเนินการ เช่น
R มีการวิเคราะห์กระบวนการ และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทางาน และการเตรียม
ทรัพยากร (ระบบ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ ฯลฯ) เพื่อพร้อมรับการปรับเปลี่ยนระบบ
การทางานให้เป็นดิจิทลั
R มีแผนและตัวชี้วดั ในการรวบรวมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้
ระบบดิจิทลั
R มีแผนการและตัวชี้วดั รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นระบบดิจิทลั เช่น แผนดิจิทลั
ของหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

R มีแผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั และการจัดแผนป้องกัน/การรับมือระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย โดยมีการดาเนินการ เช่น
R รองรับต่อภัยพิบตั ิ/สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup and IT Contingency Policy)
R ป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบตั ิการบนไซเบอร์
Significance R หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางานที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก ส่งผลให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ เช่น
R การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ โปรแกรมระบบ Web GIS Portal เชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่างกรม
โยธาธิการและผังเมืองกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ใช้ข้อมูล
ร่วมกัน ในรูปแบบ Map Service ..
Advance

R ยกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์การ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ระบบงานบริหารจัดการ สาหรับศูนย์ปฏิบตั ิการของ
ผู้บริหารกรมฯ รายงานสรุปเชิงแผนที่ในรูปแบบ Dash Board สาหรับผู้บริหาร ..
R ยกระดับประสิทธิภาพด้านการปฏิบตั ิงาน/บริการ ระบุ เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง . .
R อื่น ๆ ระบุ โปรแกรมระบบติดตามการดาเนินงานผังเมืองรวม ..
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หัวข้อ
5.1 การจัดการบุคลากร
ทีต่ อบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R มีการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังด้านบุคลากรทีห่ น่วยงานจาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ เพือ่
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
R มีการวางแผนกาลังคน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจและยุทธศาสตร์ทมี่ ีในปัจจุบนั

Advance

R มีการนาผลการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังมาใช้ในการวางแผนกาลังคน เพือ่ เตรียมพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
R มีระบบการประเมินผลบุคลากรด้านการทางานทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส
R เปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา และกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตน

5.2 ระบบการทางานทีม่ ี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว
มุง่ ผลสัมฤทธิ์

Significance R มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลการส่งเสริมด้านต่างๆ จากผู้บริหาร จนเกิดผล ดังนี้
R การเสริมสร้างความคล่องตัวในการทางานและตัดสินใจ
R การส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เพือ่ ให้บคุ ลากร ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับแนวทางการทางานให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว สอดรับกับภารกิจและความท้าทายในปัจจุบนั
R มีการสร้างบรรยากาศการทางานทัง้ ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุนให้เกิดการทางานที่
Basic
คล่องตัว สามารถทางานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ ดังนี้
R ด้านสุขภาพอนามัย
R ด้านความปลอดภัย
R ปรับปรุงสถานทีท่ างาน
R Smart office (มีการนาเทคโนโลยีเพือ่ ช่วยอานวยความสะดวกภายในองค์การ)
R การสร้างบรรยากาศทีก่ ระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูง
R มีการจัดสรรทรัพยากรหรือจัดทาระบบการทางานทีค่ านึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มบุคลากร
Advance

R มีมาตรฐานการทางานของบุคลากร มีการสร้างทัศนคติทดี่ ีต่อกระบวนการบริหารจัดการ และ
กระบวนการทางานมีจริยธรรมตรวจสอบได้
R มีผังการจัดการการมอบอานาจและขอบเขตหน้าทีท่ ชี่ ัดเจน เพือ่ แก้ปญ
ั หาได้อย่างทันท่วงที
R มีการทางานเป็นทีมเพือ่ ผลสาเร็จของงานร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ เปิดรับความคิด รวมทัง้
ร่วมแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ปรับลักษณะการทางาน พร้อมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทจี่ ะ
เกิดขึ้นร่วมกัน

R มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการทางานของบุคลากร
Significance R มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับทัง้ ภายในและภายนอก ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาเพือ่ ร่วมกัน
แก้ปญ
ั หา เป็นทีมสมรรถนะสูง สามารถแก้ปญ
ั หาทีซ่ ับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิผล
ยกตัวอย่างการดาเนินการทีส่ าคัญ กรมมีการทางานเป็นทีม และมีการสร้างเครือข่าย เช่น การสร้าง
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสือ่ มวลชน เครือข่ายจังหวัด ..
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หัวข้อ
5.3 การสร้างวัฒนธรรม
การทางานทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R ปลูกฝังค่านิยมในการทางาน สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ เกิดการทางานเป็นทีมและมี
ประสิทธิภาพสูง มีการทบทวนปรับปรุงเมือ่ เหมาะสม
R มีการกาหนด สื่อสาร ถ่ายทอด เพือ่ สร้าง วัฒนธรรมองค์การในการทางานแบบมืออาชีพเพือ่ ให้เกิดการ
ปฏิบตั ิในทุกระดับ

Advance

R มีการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความผูกพัน ของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อผลลัพธ์
ขององค์การ
R องค์การมีการหาสาเหตุของปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับบุคลากรอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน และ
นาไปสู่การแก้ไขการพัฒนา การออกแบบกระบวนการทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับการมีผลปฏิบตั ิงานทีด่ ี

Significance R มีกระบวนการในการปรับแนวคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพือ่ ให้เป็นผู้ประกอบการ
ภาครัฐทีม่ งุ่ เน้นการทางานในเชิงรุกและสร้างคุณค่าเพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และ
ส่วนรวม
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หัวข้อ
5.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร

ระดับ
Basic

ประเด็นการประเมิน
R มีการสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
ไม่จากัดเฉพาะการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ิได้จริง เช่น
R ด้านคุณธรรมจริยธรรม
R ด้านความรู้ความสามารถในการทางานทีส่ อดคล้องกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์องค์การ ด้าน
ความรู้และทักษะทางด้านดิจิทลั นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ
R ด้านการบริหาร การแก้ปญ
ั หา ความสามารถในการตัดสินใจ ภาวะผู้นาการทางานร่วมกับผู้อื่น
หรือทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ
 อื่น ๆ ระบุ .............................................................................................................
R มีการจัดทาหลักสูตรการอบรมให้เป็นปัจจุบนั และมีการทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง

Advance

R มีแผนการพัฒนาบุคลากรทีต่ อบสนองต่อภารกิจ สมรรถนะหลัก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
R การเรียนรู้ มีการกากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ทีช่ ัดเจน ต่อเนือ่ ง และ
เป็นระบบมีการวัดผลหลังการอบรม (นอกเหนือจากความพึงพอใจ)
R มีการสารวจความต้องการ มีการจัดสรรให้บคุ ลากรเข้าร่วมการอบรม หรือเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
สามารถเสนอหลักสูตรทีข่ อเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสม

Significance R การจัดทาหลักสูตรต่างๆ มีการประเมินผล และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรแต่ละกลุ่มให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและการพัฒนางานได้ (ตามทีร่ ะบุไว้ในระดับ basic)
R บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้หลากหลายมึความรอบรู้ มีความคิดเชิงวิกฤติสามารถตัดสินใจในเชิง
ซับซ้อนได้
R บุคลากรมีทกั ษะทางด้านดิจิทลั ซึ่งหน่วยงานมีแนวทางการวิเคราะห์การพัฒนา การประเมินผล เพือ่ ให้
เกิดผล ดังนี้
R บุคลากรทุกระดับเข้าใจประโยชน์ และข้อจากัด ของเทคโนโลยีดิจิทลั ทีต่ นใช้งาน พร้อมเปิดรับการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ
R บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความจาเป็น และความเสี่ยงของเทคโนโลยีเพือ่ การทางานและการ
สื่อสารได้ดี
R บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เข้าใจประเด็นทีม่ ีความละเอียดอ่อน
ทางสังคม และจริยธรรม อันเกิดจากการใช้เทคโนโลยี
R บุคลากรเข้าใจสิทธิ (privacy) ลิขสิทธิ์ การนาข้อมูลออนไลน์มาใช้งาน เพือ่ ให้เกิด
การใช้งานอย่างเหมาะสม
R บุคลากรทุกระดับสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทลั ได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้
ในงานได้ดี เหมาะสมกับสถานการณ์
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หัวข้อ
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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หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชีว้ ัดตามพันธกิจ
เป็นการวัดความส้าเร็จของการด้าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึง่ ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทัง้ ตัววัดทีด่ ้าเนินการตามนโยบายและแผนของ
รัฐบาลทีก่ ้าหนดไว้ประจ้าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด้าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ประเด็น
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก***

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 ความส้าเร็จของโครงการก่อสร้างเขือ่ นป้องกันตลิ่งริมแม่น้าชายแดน

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

25

โครงการ

54

25

70

ผัง

72

70

80

ร้อยละ

80

80

501

แห่ง

353

อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
424 แห่ง ก่อสร่าง
แล้วเสร็จ 76 แห่ง

80

ร้อยละ

80

80

ระหว่างประเทศ

ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่
ระบุไว้ (Function base, Area base)

2 จ้านวนผังเมืองชุมชนเทศบาลที่ได้วางและจัดท้าผังเมืองชุมชนและ
มีเอกสารประกอบการวางผัง

3
2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์ตามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda base)

3. การดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลการด้าเนินการด้านกฎหมาย

4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ ***

1
2
1
2
1 ร้อยละความส้าเร็จของการปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์

2 จ้านวนพืน้ ที่เมือง/ชุมชนที่รับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ตามแผนยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง

3 ร้อยละของประชาชนในพืน้ ที่เมือง/ชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อนื่ ๆ เช่นการบรรลุตัว
วัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น
ตัวชี้วดั ของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการ
หรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการ
จัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

1
2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จ้าเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถก้าหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านผูร้ ับบริการ และประชาชน
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญกับผูร้ ับการบริการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการทีม่ งุ่ เน้นประโยชน์แก่กลุม่
ผูร้ ับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
ประเด็น
1. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย***
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจของผู้รบั บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ

2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ ***
ตัวชี้วดั ที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือจากประชาชน
และผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

1 ร้อยละความไม่พงึ พอใจของการบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

30

ร้อยละ

24.2

27.4

2 ร้อยละความพึงพอใจของการบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

85

ร้อยละ

91.8

90.2

85

ร้อยละ

91.2

91

85

ร้อยละ

95.8

95

85

ร้อยละ

88.23

100

3
1 ร้อยละความพึงพอใจของผลสาเร็จที่ได้รับจากการร่วมมือใน
โครงการกาจัดผักตบชวา

2 ร้อยละความพึงพอใจของผลสาเร็จจากการทางานร่วมกันระหว่างประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐ

3. ผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงการบรรลุผลหรือความสาเร็จของการดาเนินการด้าน
โครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจาหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ

2

4. ผลจากการปรับเปลีย่ นด้านการบริการทีเ่ กิด
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริการทีส่ ามารถวัดผลได้

1

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรม
การบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รบั บริการที่สามารถวัดผลได้

2

5. การแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน

1 ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขและยุติเรื่องของ

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็ว
และเกิดผล

ศูนย์ดารงธรรม

2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชี้วัดนั้น)

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพือ่ ให้มีสมรรถนะสูง
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561
ประเด็น
1. จานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร ***

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 ร้อยละจานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วดั ของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ร้อยละ 20
ของบุคลากรทั้งหมด

ร้อยละ

20.82

13.43

80

คน

118

119

100

ร้อยละ

100

100

20

ร้อยละ

35.29

23.52

40

คนต่อปี งปม.

40

39

2
2. การเรียนรูแ้ ละผลการพัฒนา ***

1 จานวนบุคลากรที่ได้รับการสับเปลี่ยนงานเพือ่ การเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วดั ของการเรียนรูแ้ ละผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนความรู้และทักษะตามภารกิจหลัก
3
3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึน้ สูต่ าแหน่งตามแผน

1 ร้อยละความสาเร็จของบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง
ตามแผน

2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมในการเตรียมความพร้อมเพือ่ การ
ก้าวขึน้ สู่ตาแหน่งที่สูงขึน้

4. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ไปร่วมในภาคี
เครือข่ายภายนอกทัง้ ระดับชาติและนานาชาติ

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รบั การแต่งตั้งให้ไปร่วมใน
ภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2

5. จานวนบุคลากรทีอ่ าสาสมัครในโครงการที่
ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่
ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านการเป็นต้นแบบ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ ีหรือการเป็นต้นแบบของผูบ้ ริหารและบุคลากรของส่วนราชการ
ประเด็น
1. จานวนรางวัลทีไ่ ด้รับจาก
ภายนอก ***
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้รบั รางวัล
จากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความสาเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ

2. จานวน Best practice ***

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

1

รางวัล

1

1

รางวัล

1

3 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภาวิศวกร

1

รางวัล

1

1 รางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ.2561 รางวัลชมเชยประเภทรางวัล

1

รางวัล

1

1

รางวัล

1 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจาปี 2560 รางวัลประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจัดการดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง

2 รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ประเภท ตึกอาคาร Friendly Design
จากมูลนิธอิ ารยสถาปัตย์เพือ่ คนทั้งมวล

สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โครงการจัดรูป
ที่ดินเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ จังหวัดจันทบุรี

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best
practice

2
3. จานวนรางวัลทีไ่ ด้รับจากหน่วยงานระดับกรม/
ระดับกระทรวง
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่
- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้
หน่วยงานย่อยในสังกัด
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กบั ส่วนราชการระดับกรมใน
สังกัด

พ.ศ. 2561

1 รางวัลประกาศเกียรติคุณสาหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบสืบค้น (NGIS Portal)

2
3

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการแข่งขัน โดยได้รบั การจัดอันดับในระดับ
นานาชาติ

2

5. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการยกย่องจากภายนอก

1

ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมี
บุคลากรของตนเองได้รบั การยกย่องจากภายนอก

2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

1

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่างๆ ทีน่ อกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดาเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิง่ แวดล้อม ของพืน้ ทีแ่ ละประเทศ
ประเด็น
1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม (กระบวนการที่
ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) ***
ตัวชี้วดั ของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผลของตัววัดร่วม ในการมี
กระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area
base)

2. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านเศรษฐกิจ

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 ตัวชี้วดั แผนบูรณาการ "จานวนพืน้ ที่ที่พฒั นาตามศักยภาพของพืน้ ที่และ

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

99

แห่ง

76

99

157

ผัง

0

187

5,500

อาคาร

5,590

5,650

คุณภาพชีวติ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ "

2
3
1 ตัวชี้วดั แผนบูรณาการ "จานวนการจัดทาฐานข้อมูลดิจทิ ัลด้านการผังเมือง "

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ

2

3. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านสังคม

1 ตัวชี้วดั "จานวนอาคารราชการที่ได้รับการตรวจสอบ "

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

2
3

4. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านสาธารณสุข

1

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข

2

5. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการทีม่ ีต่อ
ด้านสิง่ แวดล้อม

1 ตัวชี้วดั "จานวนการให้บริการด้านช่างและกากับดูแลอาคาร "

1350

แห่ง

1368

1355

2 ตัวชี้วดั "จานวนสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าที่ได้รับการกาจัด "

954,000

ตัน

946,094

880,507

ตัวชี้วดั ที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ ัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพือ่ การลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
ประเด็น
1. การลดต้นทุน (ทัง้ ในระดับกระบวนการทีเ่ กิดจาก
การปรับปรุงงาน และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้)
***
ตัวชี้วดั ของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุง
งาน และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพือ่ ลดต้นทุนในการทางาน

ที่

ชือ่ ตัวชีว้ ัด

1 จานวนการใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทน

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2561

ผลการดาเนินงาน

จานวน(ตัวเลข)

หน่วยวัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

398,204

แผ่น

236,228

466,161

10

ร้อยละ

5.44

12.7

100

ร้อยละ

3.1

100

80

ร้อยละ

51.5

78.8

80

ร้อยละ

100

100

การใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ

2 ร้อยละการประหยัดงบประมาณการจัดซื้อกระดาษลดลงตามเป้าหมาย
ที่กาหนด (2,599,688 บาท)

3
2. จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ
ตัวชี้วดั ของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ***

1
2
1 ร้อยละของหน่วยงานส่วนกลางที่ใช้งานระบบใบลาอิเล็คทรอนิกส์แทน
ระบบการลาด้วยกระดาษ

ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2
3
4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัย
พิบัติต่างๆ
ตัวชี้วดั ที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ

5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ
และกฎหมาย
ตัวชี้วดั ของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย

1 ร้อยละของเครื่องแม่ขา่ ยคอมพิวเตอร์ (Server) ที่ได้รับการสารองข้อมูล
(Backup)

2 ร้อยละของระบบสารสนเทศที่สาคัญใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1
2

หมายเหตุ : 1. ประเด็นทีม่ ี *** จาเป็นต้องมีตัวชีว้ ดั
2. แต่ละประเด็น สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ได้ไม่เกิน 3 ตัวชีว้ ดั
3. รวมตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ต้องได้ 5 ตัวชีว้ ดั

(กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่าผกผัน
กรุณาตัวชีว้ ัดนั้น)

