


ระดบัในการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0

1. ระดบัพืน้ฐาน  300 คะแนน (Basic)

2. ระดบักา้วหนา้ 400 คะแนน (Advance)

3. ระดบัพฒันาจนเกดิผล 500 คะแนน (Significance)

Basic

Advance

Significance

Goal : ระบบราชการ 4.0
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พืน้ฐาน

กา้วหนา้

พฒันาจนเกดิผล
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Back up
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สาระส าคญัในแตล่ะหมวดทีม่กีารปรบัปรงุ ดงันี้

หมวด 1 การน าองคก์าร

การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์าร และความรบัผดิชอบตามหลกัจรยิธรรม รวมท ัง้การท างานทีเ่กดิ
คณูุปการตอ่สงัคม

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

การสรา้งโอกาสในการเปลีย่นแปลง และการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นทีม่กีารรเิร ิม่เปลีย่นแปลง 

หมวด 3 ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่ความส าเร็จของสว่นราชการอยา่งตอ่เนือ่ง
การตอบสนองความตอ้งการและท าใหเ้หนอืกวา่ความคาดหวงั และการสรา้งความสมัพนัธก์บั
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระยะยาว

หมวด 6 การปฏบิตักิาร 

การปรบัปรงุและสรา้งนวตักรรมผลผลติและการบรกิาร และปรบัปรงุประสทิธผิลของระบบการ
ปฏบิตักิารท าใหส้ว่นราชการประสบความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่ง  

หมวด 5 บคุลากร 

การน าศกัยภาพของบคุลากรมาใชอ้ยา่งเต็มทีใ่หส้อดคลอ้งไปในทางเดยีวกนักบัความตอ้งการตาม
ภารกจิของสว่นราชการ

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

การใชผ้ลการวเิคราะหแ์ละทบทวนเพือ่ปรบัปรงุผลการด าเนนิการ และวธิกีารเรยีนรูข้องสว่นราชการ

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 

ผลลพัธด์า้นการจดัการเครอืขา่ยอปุทาน และผลลพัธด์า้นยทุธศาสตร์
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PMQA 2562

PMQA 4.0

รางวัลฯ ระดบัดเีดน่

รางวัลฯ รายหมวด
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หมวด 1 การน าองคก์าร

1.1 การน าองคก์ารโดยผูบ้รหิาร
ของสว่นราชการ

1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและ
การสรา้งคณูุปการตอ่สงัคม

ก. วสิยัทศัน ์
และคา่นยิม

ข. การสือ่สาร ค. พนัธกจิและ
ประสทิธภิาพของ
องคก์าร

(1) วสิยัทศันแ์ละ
คา่นยิม

- การก าหนด
วสิยัทัศน ์คา่นยิม

- การถา่ยทอด
ไปสูก่ารปฏบิตัสิู่

บคุลากร
- การปฏบิตัตินที่

แสดงความมุง่มั่น
ตอ่คา่นยิม 
(2) การสง่เสรมิ
การประพฤต ิปฏบิตั ิ
ตามหลกันติธิรรม 
ความโปรง่ใสและ
ความมจีรยิธรรม

- การปฏบิตัติน
- การสรา้ง

สภาพแวดลอ้ม

(3) การสือ่สาร
- การสือ่สาร

และสรา้งความ
ผกูพัน

- การใชส้ือ่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- บทบาทเชงิ
รกุในการจงูใจ
บคุลากร

(4) การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มเพือ่มุง่
ความส าเร็จ

- การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เพือ่มุง่สูค่วามส าเร็จทัง้ใน
ปัจจบุนั และอนาคต

- การสรา้งวัฒนธรรมที่
ค านงึถงึผูรั้บบรกิาร

- การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เพือ่การสรา้งนวตักรรม โอกาส
คุม้เสีย่ง (INTELLIGENT 
RISK)

- การถา่ยทอดการเรยีนรู ้
(5) การท าใหเ้กดิการ
ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั

- การปฏบิตัเิพือ่บรรลุ
วัตถปุระสงค ์วสิยัทัศน์
ปรับปรงุผลการด าเนนิการ
และสง่เสรมินวัตกรรม

- การตัง้ความคาดหวังตอ่
ผลด าเนนิการ

- ความรับผดิชอบสว่น
บคุคล ส าหรับการด าเนนิการ
ขององคก์าร

ก. การก ากบัดแูล
องคก์ร

ข. การประพฤตติาม
กฎหมายและอยา่งมี
จรยิธรรม

ค.การสรา้งคณูุปการตอ่
สงัคม

(6) ระบบการก ากบัดแูล
องคก์ร
- การสรา้งความเชือ่มัน่

ในระบบก ากบัดแูลองคก์าร
- การทบทวนและก ากบั

การปฏบิตังิานการเงนิ และ
การป้องกนัการทจุรติ และ
การปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี

- ความรับผดิชอบตอ่
การน าองคก์ารของผูบ้รหิาร

- ความรับผดิชอบตอ่
การวางแผนยทุธศาสตร์
(7) การประเมนิผลการ
ด าเนนิการของผูบ้รหิาร
สว่นราชการและระบบ
การก ากบัดแูล

- การประเมนิผลการ    
ด าเนนิการของผูบ้รหิาร 

- การพัฒนาและปรับปรงุ
ประสทิธผิลของระบบ
การน าองคก์ารของผูบ้รหิาร

(8) การประพฤตปิฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบ

- การจัดการและการ
คาดการณ์ผลกระทบใน
เชงิลบตอ่สงัคม 

- การเตรยีมการเชงิรกุ 
- กระบวนการ ตัววัด 

และเป้าประสงคท์ีส่ าคัญ
- การด าเนนิการเรือ่ง

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรกิารและการ
ปฏบิตังิาน
(9) การประพฤตปิฏบิตั ิ
อยา่งมจีรยิธรรม

- การสง่เสรมิและสรา้ง
ความมั่นใจ  

- กระบวนการ และตัววัด
ในการสง่เสรมิและ
ก ากบัดแูล

- การด าเนนิการกรณีมี
การกระท าทีข่ัดตอ่หลัก
จรยิธรรม

(10) ความผาสกุของ
สงัคม

- ความผาสกุและ
ประโยชนส์ขุของสงัคม

(11) การสนบัสนนุ
ชมุชน

- การสนับสนุนชมุชน
ส าคัญใหม้คีวามเขม้แข็ง

- การก าหนดชมุชนที่
ส าคัญ และกจิกรรมการมี
สว่นรว่ม

- การมสีว่นรว่มของ
ผูบ้รหิารและบคุลากร



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

(1) กระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร์

- กระบวนการจัดท ายทุธศาสตร ์
และผูเ้กีย่วขอ้ง

- กรอบเวลาของการวางแผน
- ความคลอ่งตัว และความยดืหยุน่

ในการปฏบิตักิาร รวมทัง้สรา้งโอกาสใน
การเปลีย่นแปลง และการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นในการรเิริม่
เปลีย่นแปลง

(2) นวตักรรม
- กระบวนการจัดท ายทุธศาสตรม์ี

การกระตุน้ใหเ้กดินวัตกรรม และมี
การบรูณาการกบันวัตกรรม

- โอกาสเชงิยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญ

(3) การวเิคราะหแ์ละก าหนด
ยทุธศาสตร์

- การรวบรวม วเิคราะหข์อ้มลูและ
พัฒนาสารสนเทศ

- ความเสีย่งทีค่กุคามตอ่
ความส าเร็จในอนาคตของสว่นราชการ

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลกั
ของสว่นราชการ

- ระบบงานทีส่ าคัญ
- การด าเนนิการโดยผูส้ง่มอบและ

พันธมติร
- สมรรถนะหลักในอนาคตของ

สว่นราชการ

(5) วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
ท ีส่ าคญั

- วัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์
ทีส่ าคัญและเป้าประสงคท์ีส่ าคัญทีส่ดุ

- การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญและ
การปฏบิตักิารทีว่างแผนไว ้

(6) การพจิารณาวตัถปุระสงค์
เชงิยทุธศาสตร ์

- ประเด็นทีส่ าคัญของวัตถปุระสงค์
เชงิยทุธศาสตร ์(ความทา้ทายเชงิ
ยทุธศาสตร ์ความไดเ้ปรยีบเชงิกล
ยทุธ ์โอกาสสรา้งนวัตกรรม การใช ้

ประโยชนส์มรรถนะหลักสรา้งสมดลุ
ระหวา่งโอกาสและความทา้ทาย และ
สมดลุของความตอ้งการของผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี)

(7) การจดัท าแผนปฏบิตักิาร
- จัดท าแผนฯ ระยะสัน้ ระยะยาว และ

ความสมัพันธก์บัวัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

(8) การน าแผนปฏบิตักิารไปปฏบิตั ิ
- การถา่ยทอดแผนสูก่ารปฏบิตัิ
- ผลการด าเนนิการตามแผนฯ

(9) การจดัสรรทรพัยากร
- ความพรอ้มของทรัพยากร และการ

จัดสรรทรัพยากร
- การจัดการความเสีย่งดา้นการเงนิ

(10) แผนกลยทุธดา้นบคุคลกรทีท่ าให้
ยทุธศาสตรเ์ป็นไปได้

-แผนกลยทุธดา้นบคุคลกรทีท่ าให ้
ยทุธศาสตรเ์ป็นไปไดท้ีส่นับสนุน
วัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร์

(11) ตวัวดัผลการด าเนนิการ

- ตัววัดความส าเร็จของแผนปฏบิตักิาร
- ระบบการวัดผลเสรมิใหส้ว่นราชการมุง่

ไปในแนวทางเดยีวกนั

(12) การคาดการณผ์ลการด าเนนิการ
- การคาดการณ์ผลการด าเนนิการ
- การเปรยีบเทยีบผลทีค่าดการณ์ของ

คูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ คา่เทยีบเคยีง
- การจัดการเมือ่เกดิความแตกตา่งกบั

คูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ 

2.1 การจดัท ายทุธศาสตร์ 2.2 การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ

ก. กระบวนการจดัท า
ยทุธศาสตร์

ข. วตัถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร์

ก. การจดัท าแผนปฏบิตักิาร
และการถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ

ข.การปรบัเปลีย่น
แผนปฏบิตักิาร

(13) การปรบัเปลีย่น
แผนปฏบิตักิาร

- การปรับแผนฯ และน าไป
ปฏบิตัไิดโ้ดยอยา่งรวดเร็ว

35



หมวด 3 ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

36

(1) ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในปัจจบุนั

- วธิกีารเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศ

- วธิกีารรับฟังทีแ่ตกตา่งกนั
ในแตล่ะกลุม่ตามชว่งวงจร
ของการเป็นผูรั้บบรกิารฯ

- การคน้หาขอ้มลูป้อนกลบั/
ขอ้เสนอแนะทีท่ันทว่งที
และน าขอ้มลูไปใชพั้ฒนา
คณุภาพผลผลติและบรกิาร

(2) ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในอนาคต

- การคน้หาสารสนเทศ
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยีในอดตี อนาคต 
และของคูแ่ขง่/คูเ่ทยีบ 

(3) การจ าแนกผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
- การจ าแนกกลุม่
ผูรั้บบรกิารฯ

- การก าหนดระดับ
ความส าคัญของกลุม่
ผูรั้บบรกิารฯ

(4) ผลผลติและการบรกิาร

- การก าหนดความตอ้งการ

ผลผลติ/บรกิาร

- การปรับปรงุผลผลติ/

บรกิารเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการและขยาย

ความสมัพันธแ์ละดงึดดู

ผูรั้บบรกิารฯ ใหม่

(8) ความพงึพอใจ ความไมพ่งึ
พอใจ และความผกูพัน
- การประเมนิความพงึพอใจ 
ความไมพ่งึพอใจ และ
ความผกูพนั

- ความแตกตา่งกนัของ
วธิกีาร 

- วธิกีารจัดเกบ็สารสนเทศ

(9) ความพงึพอใจเปรยีบเทยีบกบั
หน่วยงานอืน่
- การเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่
- การเปรยีบเทยีบกบั
หน่วยงานทีม่ผีลผลติ/
บรกิารคลา้ยกนั

3.1 ความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

3.2 การสรา้งความผกูพนั

ก. ความคาดหวงัของ
ผูร้บับรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข. การจ าแนกผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

และผลผลติและการบรกิาร

ก. ความสมัพนัธแ์ละ
การสนบัสนนุผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ข.การประเมนิความ
พงึพอใจและความผกูพนั
ของผูร้บับรกิารและผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

(5) การจัดการความสมัพันธ ์
- การสือ่สาร สรา้ง และจัดการ
ความสมัพันธ์

- การรักษาความสมัพันธเ์พือ่
ตอบสนองความตอ้งการและ
ท าใหเ้หนอืความคาดหวงั

- การจัดการและสรา้งภาพลักษณ์
ทีด่ขีองสว่นราชการ

(6) การเขา้ถงึและการสนับสนุน
ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
- วธิกีารท าใหผู้รั้บบรกิารฯ เขา้ถงึ
สารสนเทศ การบรกิาร และการ
สนับสนุน

- รปูแบบและกลไกการสือ่สาร
- ขอ้ก าหนดทีส่ าคญัและการ
ถา่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ

(7) การจัดการขอ้รอ้งเรยีน
- การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนอยา่ง
ทันทว่งทแีละมปีระสทิธผิล 

- การจัดการขอ้รอ้งเรยีนที่
สามารถเรยีกความเชือ่มัน่
กลับคนืมา และสรา้งความพงึ
พอใจ ความผกูพัน และลดการ
เกดิขอ้รอ้งเรยีนซ ้าในอนาคต

(10)ขอ้มลูและสารสนเทศ
ของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี
- การใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศของ
ผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่
สรา้งวัฒนธรรมที่
มุง่เนน้ผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ค. การใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศของผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ
ขอ้มลูอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง

36
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(1) ตัววดัผลการด าเนนิการ
- การเลอืก รวบรวมตัววดั
และปรับใหส้อดคลอ้ง
ในการตดิตามผลการ
ด าเนนิการ

- การตดิตามการบรรลุ
วตัถปุระสงคเ์ชงิ
ยทุธศาสตร์

- ตัววดัผลทีส่ าคัญทัง้
ระยะสัน้/ระยะยาวและ
การตดิตาม

(2) ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ
- การเลอืกและใช ้
ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ

(3) ความคลอ่งตัวของ
การวดัผล

- การวดัผลทีต่อบสนอตอ่
การเปลีย่นแปลงที่
รวดเร็ว

(5) ผลการด าเนนิการในอนาคต

-การใชผ้ลการทบทวนเพือ่
คาดการณ์ผลการด าเนนิการ

(6) การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง
และสรา้งนวตักรรม

-การใชผ้ลการทบทวนเพือ่
จัดล าดับความส าคัญของ
การปรับปรงุและโอกาส
สรา้งนวตักรรม

-การถา่ยทอดล าดับ
ความส าคัญและโอกาสใน
การสรา้งนวตักรรมสูก่าร
ปฏบิัตทัิง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

(9) การจัดการความรู ้
-การรวบรวมและถา่ยทอด
ความรูข้องบคุลากร 
ผูเ้กีย่วขอ้งภายนอก เพือ่
น าไปด าเนนิการ และ
สรา้งนวตักรรมและการ
วางแผนเชงิยทุธศาสตร์

-การระดมองคค์วามรูแ้ละ
แปลงความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
แลว้น าไปใชเ้พือ่สรา้ง
นวตักรรมและ
กระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร์

(10) วธิกีารปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ

-การคน้หาหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอกทีม่ี
ผลการด าเนนิการทีด่ ี

-การน าไปปฏบิัตใินสว่น
งานอืน่ ๆ ภายในสว่น
ราชการ หรอื น าไป
ปฏบิัตริะหวา่งสว่น
ราชการ

(11) การเรยีนรูร้ะดับองคก์ร
- การท าใหก้ารเรยีนรูฝั้ง
ลกึลงในการปฏบิัตงิาน

(7) คณุภาพของขอ้มลูและ
สารสนเทศ

- ความแมน่ย า ถกูตอ้ง 
และเชือ่ถอืได ้ทันกาล
ปลอดภัยและเป็นความลับ

(8) ความพรอ้มใชง้าน

- ขอ้มลูสารสนเทศ และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมคีวาม
พรอ้มใชง้าน มรีปูแบบ
ทีใ่ชง้านงา่ย

4.1 การวดั การวเิคราะหแ์ละการปรบัปรงุ
ผลการด าเนนิการของสว่นราชการ

4.2 การจดัการสารสนเทศ และ
การจดัการความรู ้

ก. การวดัผล
การด าเนนิการ

ข. การวเิคราะห์
และทบทวนผลการ
ด าเนนิการ

ค. การปรบัปรงุ
ผลการด าเนนิการ

ข. ความรูข้อง
สว่นราชการ

ก. ขอ้มลู และ
สารสนเทศ

(4) การวเิคราะห ์ทบทวน
ผลการด าเนนิการ

- การใชต้ัววดัและ
ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ
ในการทบทวน

- การวเิคราะหเ์พือ่
สนับสนุนการทบทวน

- การใชผ้ลการทบทวน
ของผูบ้รหิารในการ
ประเมนิผลส าเร็จและ      
ประเมนิขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัและการ
ตอบสนองอยา่ง
รวดเร็วตอ่การ
เปลีย่นแปลงดา้น
ความตอ้งการและ
ความทา้ทาย

- การทบทวนผล
ด าเนนิงานของ     
คณะกรรมการก ากับ
ดแูล
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(1) ขดีความสามารถและ

อัตราก าลัง

- การประเมนิความตอ้งการดา้น

ขดีความสามารถและ

อัตราก าลัง

(2) บคุลากรใหม่

- การสรรหา วา่จา้ง บรรจ ุ

และพรอ้มปฏบิัตงิานของ

บคุลากรใหม่

- มมุมอง วฒันธรรม
ของบคุลากรและชมุชน

- บคุลากรใหมเ่หมาะสมกับ
วฒันธรรมองคก์าร

(3) การท างานใหบ้รรลผุล
- การจัดโครงสรา้งและบรหิาร

บคุลากร

(4) การจัดการเปลีย่นแปลงดา้น

บคุลากร

- การเตรยีมบคุลากรใหพ้รอ้มรับ

ตอ่การเปลีย่นแปลง

- การบรหิารดา้นบคุลากร
เพือ่ใหด้ าเนนิการตาม
ภารกจิไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

(5) สภาพแวดลอ้มการ

ท างาน

- การดแูลปัจจัย

สภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน

- ตัววดัและเป้าประสงค์
ในการปรับปรงุ

(6) นโยบายและ

สวสัดกิาร

- การก าหนดและ
ออกแบบ

การบรกิาร สวสัดกิาร
และนโยบายเพือ่
สนับสนุนบคุลากร

(7) การสรา้งวฒันธรรม
องคก์าร

- การเสรมิสรา้ง
วฒันธรรม

- การน าความหลากหลาย
ของบคุลากรมาสรา้ง  
วฒันธรรมการท างาน

(8) องคป์ระกอบของความ
ผกูพัน

- การก าหนดองคป์ระกอบ
ของความผกูพัน 

(9) การประเมนิความ
ผกูพัน

- วธิกีารและตัววดัเพือ่
ประเมนิความผกูพัน
และความพงึพอใจ

- ตัวชีว้ดัอืน่ๆ 

(10) ความเชือ่มโยงกับ
ผลลัพธข์อง
สว่นราชการ

- การเชือ่มโยงความ
ผกูพันกับผลลัพธข์อง
สว่นราชการ

(11) การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

-การสนับสนุนใหเ้กดิผลการ
ด าเนนิการทีด่ ี  

-การบรหิารคา่ตอบแทน การให ้
รางวลั การยกยอ่งชมเชยและการ
สรา้งแรงจงูใจ

-การสรา้งนวตักรรม การมุง่เนน้
ผูรั้บบรกิาร และ บรรลผุลส าเร็จของ
แผนฯ

(12) ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา
- ระบบการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา

ของบคุลากร  หัวหนา้งาน และ
ผูบ้รหิาร

- ระบบการเรยีนรูแ้ละการ
พัฒนาการท างาน โดยค านงึถงึ 
สมรรถนะหลัก นวตักรรม จรยิธรรม 
และ ผูรั้บบรกิาร

(13) ประสทิธผิลของการเรยีนรูแ้ละ
การพัฒนา

- วธิปีระเมนิประสทิธผิลและ
ประสทิธภิาพ

(14) ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน
-การจัดการความกา้วหนา้
ท่ัวทัง้สว่นราชการ

-การวางแผนการสบืทอด      
ต าแหน่ง

5.1 สภาพแวดลอ้มดา้นบคุลากร 5.2 ความผกูพันของบคุลากร

ก. ขดีความสามารถ
และอตัราก าลงัดา้น

บคุลากร

ข. บรรยากาศ
การท างานของ

บคุลากร

ก. วฒันธรรม
องคก์าร

ข. การประเมนิ
ความผกูพนัของ

บคุลากร

ค. การพฒันา
บคุลากรและผูบ้รหิาร
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(1) ประสทิธผิลของการออกแบบ

- การวดัและประเมนิผล

ขอ้ก าหนดของผลผลติ การ

บรกิาร และกระบวนการ

(2) แนวคดิในการออกแบบ

- การออกแบบผลผลติ  การ

บรกิาร และกระบวนการท างาน 

- การน าเทคโนโลยใีหม ่ความรู ้ความ

เป็นเลศิ ดา้นผลผลติ การบรกิาร และ

ความคลอ่งตัวมาพจิารณาใน

กระบวนการ

(3) ขอ้ก าหนดของผลผลติ บรกิาร

และกระบวนการท างาน

- การก าหนดขอ้ก าหนดของ

ผลผลติและการบรกิาร

- การก าหนดขอ้ก าหนดของ

กระบวนการท างาน

(4) การน ากระบวนการไปปฏบิัต ิ

- การปฏบิัตงิานตาม ขอ้ก าหนดที่

ส าคัญ 

- มตีัววดั/ตัวชีว้ดัทีส่ าคัญ 

ควบคมุ และปรับปรงกุระบวน

การ

- ตัววดัเชือ่มโยงผลการ

ด าเนนิการ  คณุภาพของ

ผลผลติ /การบรกิาร

(5) กระบวนการสนับสนุน

- การก าหนดกระบวนการสนับสนุน

ทีส่ าคัญ

- การปฏบิัตงิานตามขอ้ก าหนด

ทีส่ าคัญ

(6) การปรับปรงุผลผลติ การ

บรกิาร และกระบวนการ

- ปรับปรงุผลผลติ การบรกิาร ลด

ความผดิพลาด/ซ ้าซอ้น/

สญูเสยี

(7) การจัดการเครอืขา่ยอปุทาน

- การจัดการเครอืขา่ยอปุทาน 

- การเลอืกผูส้ง่มอบ

- การวดัและประเมนิผลการ

ด าเนนิการของผูส้ง่มอบ

- การใหข้อ้มลูป้อนกลับเพือ่ชว่ย

ใหเ้กดิการปรับปรงุ

- การด าเนนิการกับผูส้ง่มอบทีม่ี

ผลการด าเนนิการทีไ่มด่ี

(8) การจัดการนวตักรรม

- การจัดการนวตักรรม

- โอกาสในการสรา้งนวตักรรม

ในการวางแผนฯ

- การท าใหท้รัพยากรดา้น

การเงนิและดา้นอืน่ๆ พรอ้ม

ใชใ้นการสนับสนุนนวตักรรม

- การตดิตามผล

ของโครงการ

6.1 กระบวนการท างาน

ก. การออกแบบผลผลติ
และกระบวนการ

ข. การจดัการ
กระบวนการ

ค. การจดัการเครอืขา่ย
อปุทาน

ง. การจดันวตักรรม



(9) การควบคมุตน้ทนุ

- การควบคมุตน้ทนุโดยรวม 

- การป้องกันไมใ่หเ้กดิของเสยี/

ความผดิพลาด/การท างานซ ้า 

- การลดตน้ทนุเกีย่วกับการ

ตรวจสอบกระบวนการ/ผล

การด าเนนิการ

- สมดลุระหวา่งการควบคมุ

ตน้ทนุกับความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิารฯ

(11) ความปลอดภัย

- การท าใหส้ภาพแวดลอ้มการ

ปฏบิัตกิารมคีวามปลอดภัย

- การป้องกันอบุัตเิหตุ การ

ตรวจสอบ/ วเิคราะหต์น้เหต ุและ

การท าใหค้นืสูส่ภาพเดมิ

(12) การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาะฉุกเฉนิ

- การเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิัตหิรอื

ภาวะ ฉุกเฉนิ

หมวด 6 การปฏบิตักิาร
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6.2 ประสทิธผิลการปฏบิัตกิาร

ก. การควบคมุตน้ทนุ
ค. การตรยีมพรอ้มดา้น
ความปลอดและตอ่ภาวะ

ฉุกเฉนิ

(10) การจัดการความมั่นคงทางขอ้มลูและ

สารสนเทศ

- การบรหิารจัดการขอ้มลู สารสนเทศ

ส าคัญ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

- การด าเนนิการเรือ่งความปลอดภัยและ

ความมั่นคงทางขอ้มลูและสารสนเทศ 

ทัง้ดา้นารสรา้งความตระหนักรู ้บทบาท 

ความรับผดิชอบ การล าดับความส าคัญใน

การระวงัภัย และการป้องกัน

ข.การจดัการความม ัน่คง
ทางขอ้มลูและสารสนเทศ
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7.1 
ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล
และการบรรลพุนัธกจิ

ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล

สว่นราชการและแผนปฏบิตังิาน

(1) ดา้นผลผลติและการบรกิารตาม

พันธกจิหลักของสว่นราชการ

▪ เปรยีบเทยีบผลลัพธตั์ววัดหรอืตัวชีว้ัด

ดังกลา่วกบัผลการด าเนนิการของคูแ่ขง่ 

หรอืสว่นราชการอืน่ ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดทีส่ าคัญของผลการ

ด าเนนิการดา้นการบรูณาการกบัสว่น

ราชการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในการใหบ้รกิาร 

หรอืการปฏบิตังิาน 

(2) การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิัต ิ

▪ ตัววัดหรือตัวชีวั้ดที่ส าคัญของการ

บรรลุยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิัตกิาร

ของส่วนราชการ

▪ ตัววัดหรือตัวชีวั้ดที่ส าคัญของการ

เสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของ

สมรรถนะหลักของส่วนราชการ

7.2 
ผลลพัธด์า้นผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ก.  ผลลพัธด์า้นการใหค้วามส าคญั

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

(3) ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นความพงึพอใจและ

ไมพ่งึพอใจของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีใหเ้ปรยีบเทยีบผลลัพธก์บัระดับ

ความพงึพอใจของคูแ่ขง่หรอืสว่นราชการอืน่

ทีม่บีรกิารทีค่ลา้ยคลงึ 

(4) การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิาร

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดทีส่ าคัญดา้นการให ้

ความส าคัญและการสรา้งความสมัพันธ์

กบัผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

7.3 
ผลลพัธด์า้นเนน้บคุลากร

ก.  ผลลพัธด์า้นบคุลากร

(5) ขดีความสามารถและอัตราก าลังบคุลากร

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นขดีความสามารถและอตัราก าลัง

บคุลากร รวมถงึก าลังคนของสว่นราชการ และทักษะ

ทีเ่หมาะสมของบคุลากร

(6) บรรยากาศการท างาน

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นบรรยากาศการท างาน รวมถงึ

สขุภาพ ความปลอดภัย สวัสดภิาพการบรกิาร และสทิธิ

ประโยชนส์ าหรับบคุลากร

(7) การท าใหบ้คุลากรมคีวามผกูพัน

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นการท าใหบ้คุลากรมคีวามผกูพัน

กบัสว่นราชการและท าใหป้ระสบความส าเร็จ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นความพงึพอใจของบคุลากร

(8) การพัฒนาบคุลกรและการพัฒนาผูน้ าของ

สว่นราชการ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นการพัฒนาผูน้ าของสว่นราชการ
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7.4 
ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและการก ากบัดแูล

ก.  ผลลพัธด์า้นการน าสว่นราชการ 

การก ากบัดแูลสว่นราชการ และคณูุปการทีม่ตีอ่สงัคม

(9) การน าสว่นราชการ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นการสือ่สารของผูบ้รหิาร การสรา้งความ

ผกูพันกบับคุลากร, ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่

ถา่ยทอดวสิยัทัศนแ์ละคา่นยิมสูก่ารปฏบิตั ิกระตุน้ใหเ้กดิการ

สือ่สารในลักษณะสองทศิทาง 

(10) การก ากับดแูลสว่นราชการ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นการก ากบัดแูลและความรับผดิชอบดา้น

การเงนิทัง้ภายในและภายนอก

(11) กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บังคับ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นการปฏบิตัติามหรอืปฏบิตัไิดเ้หนือกวา่

ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบขอ้บงัคับและกฎหมาย

(12) การประพฤตปิฏบิัตติามหลักนติธิรรม ความโปร่งใส 

และจรยิธรรม

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดการประพฤตปิฏบิตัติามหลักนติธิรรม

ความโปรง่ใส และมจีรยิธรรม

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดความเชือ่มั่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ตีอ่

ผูบ้รหิารและระบบการก ากับดแูลสว่นราชการ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของพฤตกิรรมทีล่ะเมดิการประพฤตปิฏบิตัิ

อยา่งมจีรยิธรรม

(13) สงัคมและชมุชน

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดดา้นคณูุปการทีม่ตีอ่สงัคมตอ่สงัคม 

และการสนับสนุนชมุชนทีส่ าคัญ
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7.5 
ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 
การเงนิ และการเตบิโต

7.6 
ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ

กระบวนการ และการจดัการเครอืขา่ยอปุทาน

ก. ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และ

การเตบิโต

(14) ผลการด าเนนิการดา้นงบประมาณ 

และการเงนิ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของผลการด าเนนิการดา้น

งบประมาณ และการเงนิ รวมถงึตัววัดโดยรวม

ดา้นการบรหิารงบประมาณ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของผลตอบแทนจากโอกาส

เชงิยทุธศาสตร์ และผลการด าเนนิการดา้น

กองทนุ (*)

(15) การเตบิโต

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของผลการด าเนนิการดา้น

การเตบิโตของสว่นราชการ และการสรา้ง

ขดีความสามารถในการแขง่ขัน

ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของกระบวนการปฏบิตักิาร

(16) ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของผลการด าเนนิการดา้นการปฏบิตัิ

การของกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุน รวมทัง้

คณุภาพ รอบเวลา การปรับปรงุ การลดตน้ทนุ และตัววัดอืน่ ๆ 

ทีเ่หมาะสมดา้นประสทิธผิล ประสทิธภิาพ และนวัตกรรม

ของกระบวนการ

(17) การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของประสทิธผิลของสว่นราชการในดา้น

ความปลอดภัย และการเตรยีมพรอ้มตอ่ภัยพบิตัแิละภาวะ

ฉุกเฉนิ

ข. ผลลพัธด์า้นการจดัการเครอืขา่ยอปุทาน 

(18) การจัดการเครอืขา่ยอปุทาน 

▪ ตัววัดหรอืตัวชีว้ัดของผลการด าเนนิการดา้นเครอืขา่ยอปุทาน

ของสว่นราชการรวมทัง้การสนับสนุนผลการด าเนนิการของ

สว่นราชการ
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หมวด 1 การน าองคก์าร

 1.1.1 ผูบ้รหิารก าหนดทศิทางในการสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
(ดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม/สาธารณสขุ/สิง่แวดลอ้ม) (ระบอุยา่งนอ้ย 2 ดา้น) 
- ดา้นเศรษฐกจิ เชน่....................................
- ดา้นสงัคม เชน่..........................................
- ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่...............................
- ดา้นสาธารณสขุ เชน่..........................................

 1.1.2 ผูบ้รหิารก าหนดทศิทางองคก์ารทีร่องรับพันธกจิปัจจบุัน โดยทศิทางขององคก์าร คอื ………

 1.1.3 ผูบ้รหิารก าหนดทศิทาง เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมทีมุ่ง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
โดยทศิทาง คอื............. 

 1.1.4 ผูบ้รหิารไดค้ านงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม ทัง้เชงิบวก เชงิลบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เชน่………..

 1.1.5 ผูบ้รหิารก าหนดทศิทาง เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งวฒันธรรมทีมุ่ง่เนน้ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
โดยทศิทาง คอื.............. 

 1.2.1 มกีารก าหนดนโยบายและสรา้งวฒันธรรมดา้นป้องกันทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส เชน่…..........

 1.2.2 หน่วยงานมแีนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ หรอืมตีน้แบบในดา้นความโปรง่ใสในการปฏบิัตงิานทีส่ามารถ

เป็นตัวอยา่งทีด่ใีนการด าเนนิการได ้เชน่ ....................... 

 1.2.3 มกีารน าเทคโนโลย ีดจิทัิลมาใชใ้นการตดิตามรายงานผลเกีย่วกับการป้องกันการทจุรติและ

สรา้งความโปรง่ใส ไดแ้ก.่...........

 1.2.4 มมีาตรการเกีย่วกับการป้องกันการทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส คอื…………. 

 1.2.5 การเปิดเผยผลการด าเนนิงาน การบรหิารงบประมาณและอืน่ๆ สูส่าธารณะผา่นชอ่งทาง............

(กรณีเปิดเผยผา่นเว็บไซต ์กรณุาแนบลิง้คท์ีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดโ้ดยตรง) 

 1.2.6 หน่วยงานไดรั้บรางวลัดา้นความโปรง่ใสจากองคก์ารภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ ไดแ้ก.่........

ระบบการน าองคก์าร  
ทีส่รา้งความย ัง่ยนื

1.1

ป้องกนัทจุรติและ
สรา้งความโปรง่ใส

1.2

45



หมวด 1 การน าองคก์าร

46

 1.4.1 มมีาตรการป้องกัน/แกไ้ขผลกระทบเชงิลบตอ่สงัคม ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน โดยมาตรการนัน้คอื….......

1.4.2 มกีารรายงานผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนนิงานของหน่วยงานเพือ่น าไปสู่

การแกไ้ขปัญหาอยา่งทันการณ์ โดย

 การใชเ้ทคโนโลยแีละดจิทัิลทีทั่นสมัย ไดแ้ก…่…

 การใชเ้ครอืขา่ย.............ในการเฝ้าระวงั เรือ่ง..................

 1.4.3 มกีารก าหนดตัวชีว้ดัการด าเนนิการดา้นการจัดการผลกระทบเชงิลบตอ่สงัคม เชน่......... 
และมกีารตดิตามผลด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งทกุ..........เดอืน/ปี/........

 1.4.4 มกีารตดิตามผลการด าเนนิการตามมาตรการจัดการผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม 
สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม (ตอบอยา่งนอ้ย 2 ดา้น)
- มาตรการจัดการดา้นเศรษฐกจิ คอื............... ผลการตดิตาม คอื……….......
- มาตรการจัดการดา้นสงัคม คอื............... ผลการตดิตาม คอื……….......
- มาตรการจัดการดา้นสาธารณสขุ คอื............... ผลการตดิตาม คอื……….......
- มาตรการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม คอื............... ผลการตดิตาม คอื……….......

1.3.1 มกีลไก/แนวทางในการสง่เสรมิใหเ้ครอืขา่ยภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน 
ทอ้งถิน่) ขา้มารว่มสรา้งนวตักรรม ไดแ้ก่

 นวตักรรมการท างานทีท่ ารว่มกับเครอืขา่ย คอื.................

 นวตักรรมการใหบ้รกิารทีท่ างานรว่มกับเครอืขา่ย คอื.................. 

 1.3.2 มกีลไก/แนวทางทีเ่อือ้ใหเ้ครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก เขา้มามสีว่นรว่ม
ในการท างาน โดยมกีลไก/แนวทาง คอื............เครอืขา่ยทีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม คอื.........

 1.3.3 มกีารสรา้งนวตักรรมเชงินโยบายโดยมเีครอืขา่ยภายนอก คอื….................

รว่มด าเนนิการ โดยนโยบายนัน้ คอื…............... สามารถแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น

ในระดับประเทศ เรือ่ง…................ 

 1.3.4 มแีนวทางสือ่สาร/สรา้งสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุน้ในบคุลากรมสีว่นรว่ม มคีวามมุง่ม่ัน ตัง้ใจ
ใหเ้กดิการท างานอยา่งสมัฤทธิผ์ล เชน่...........

การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิผ์า่น
การสรา้งการมสีว่นรว่มจาก
เครอืขา่ยท ัง้ภายในและ

ภายนอก

1.3

ค านงึถงึผลกระทบ
ตอ่สงัคมและการมุง่เนน้
ใหเ้กดิผลลพัธ ์

1.4



หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์

47

2.2.1 มกีารวเิคราะหผ์ลกระทบของเป้าหมายและตัวชีว้ดัของหน่วยงานตอ่การบรรลยุทุธศาสตรช์าตทัิง้
ในระยะสัน้และระยะยาว เชน่

 เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์คอื.........ผลกระทบ คอื…......กระทบตอ่ยทุธศาสตร ์ดา้น….......

 ตัวชีว้ดั คอื…...…...ผลกระทบ คอื…..........กระทบตอ่ยทุธศาสตร ์ดา้น…............

2.2.2 มกีารก าหนดเป้าหมายยทุธศาตรแ์ละตัวชีว้ดัระยะสัน้และระยะยาว โดย

 เป้าหมายระยะสัน้ คอื…....… มตีัวชีว้ดัเชงิยทุธศาสตรท์ีต่อบเป้าหมาย ไดแ้ก.่.......

 เป้าหมายระยะยาว คอื.....…. มตีัวชีว้ดัเชงิยทุธศาสตรท์ีต่อบเป้าหมาย ไดแ้ก.่........

2.2.3 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่ง/ผลกระทบ และมแีผน/แนวทางทีร่องรับความเสีย่ง/ผลกระทบ

 ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และสง่ผลตอ่แผนงานและเป้าประสงคต์อ่หน่วยงานโดยหน่วยงานมคีวาม
เสีย่งทีส่ าคัญ เชน่…...........แผนงาน/แนวทางทีร่องรับความเสีย่ง คอื…..............

 ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และสง่ผลตอ่ประเทศดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม/สาธารณสขุ/สิง่แวดลอ้มโดย
หน่วยงานมคีวามเสีย่งทีส่ าคัญ เชน่……………แผนงาน/แนวทางทีร่องรับผลกระทบคอื….........

2.1.1 หน่วยงานของทา่นมแีผนยทุธศาสตรท์ีส่ามารถตอบสนองตอ่

 ความทา้ทาย คอื…….......โดยมยีทุธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย ไดแ้ก…่…....

 การเปลีย่นแปลงในอนาคต คอื……............โดยมยีทุธศาสตรท์ีต่อบสนองการเปลีย่นแปลงใน
อนาคต ไดแ้ก…่….............…

 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม คอื……..โดยมยีทุธศาสตรท์ีต่อบสนองความรับผดิชอบตอ่สงัคม
ไดแ้ก…่…..... 

2.1.2 มแีผนยทุธศาสตรแ์ละแผนงานที่

 สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั เชน่……………

 สรา้งโอกาสเชงิกลยทุธใ์หม่ๆ  เชน่…………

2.1.3 กระบวนการสรา้งยทุธศาสตร ์มกีารค านงึถงึ

 การมสีว่นรว่มของบคุลากร เครอืขา่ย โดย…..........

 ประโยชน/์ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดย………...

 สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก เชน่ ....................

แผนยทุธศาสตรท์ ี่
ตอบสนองความทา้ทาย
และสรา้งนวตักรรมเพือ่

การเปลีย่นแปลง

2.1

เป้าหมายยทุธศาสตร์
ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว
สอดคลอ้งพนัธกจิและ
ยทุธศาสตรช์าติ

2.2
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 2.4.1 หน่วยงานมแีผนในการเตรยีมความพรอ้มตอ่การปรับเปลีย่นแผนในเชงิรกุ เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธท์ีด่ ี
ในการแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้นและเกดิผลกระทบในวงกวา้ง (Big Impact) ไดแ้ก ่

- สถานการณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่แผน คอื…...........

- การเตรยีมความพรอ้ม ไดแ้ก.่........

- แผนการจัดการเชงิรกุ ไดแ้ก…่..............

2.4.2 มรีะบบในการตดิตามผลการด าเนนิการตามแผนการด าเนนิงาน/แผนปฏบิัตกิาร 

 หน่วยงานมรีะบบตดิตามผลด าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร ์ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ไดแ้ก…่.

 หน่วยงานมรีะบบรายงานผลการด าเนนิงานตอ่สาธารณะ ไดแ้ก…่..........

 2.4.3 หน่วยงานมกีารคาดการณ์ผลการด าเนนิงานตามแผน และทบทวนแผน เพือ่ใหทั้นตอ่
การเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่

- การคาดการณ์ ไดแ้ก…่..........

- การปรับแผนใหส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์ ไดแ้ก…่........................

 2.3.1 แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏบิัตกิาร  มคีวามสอดคลอ้งกับยทุธศาสตรท์กุดา้น  และมกีารก าหนด

ขัน้ตอนการด าเนนิงาน ระยะเวลา และผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน 

 2.3.2 แผนการด าเนนิงาน/แผนปฏบิัตกิาร มกีารค านงึถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิล (ท านอ้ยไดม้าก) 
การลดตน้ทนุ เพิม่ความรวดเร็ว และสรา้งคณุคา่ตอ่ประชาชน โดยใชว้ธิกีาร เชน่ 

- ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทัิลมาปรับปรงุกระบวนการ/การบรกิาร ไดแ้ก ่................

- การปรับปรงุกระบวนการ ลดการท าซ ้าและความผดิพลาด ไดแ้ก ่..............

- การใชน้วตักรรมในการปฏบิัตงิาน ไดแ้ก ่.............................

2.3.3 แผนด าเนนิงาน/แผนปฏบิัตกิาร สนับสนุนความส าเร็จของยทุธศาสตร์

 แผนฯ มกีารบรูณาการรว่มกับแผนการพัฒนาขดีความสามารถและอัตราก าลัง โดย..............

 แผนฯ รองรับการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลย ีโดย......................

 แผนการใชท้รัพยากรและการใชข้อ้มลูผา่นเครอืขา่ยทัง้ภายในและภายนอก โดย...............

แผนขบัเคลือ่นลงไป
ทกุภาคสว่น

2.3

การตดิตามผล 

การแกไ้ขปญัหา และ

การรายงานผล

2.4
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 3.1.1 มกีารใชข้อ้มลูและเทคโนโลยสีารสนเทศมาวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 

โดยแนวโนม้การเปลีย่นแปลงนัน้ คอื...................เพือ่น าไปสูก่ารวางนโยบายเชงิรกุ 

คอื………………………… และผลการวเิคราะหข์อ้มลูของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

เพือ่วางนโยบายเชงิรกุทีมุ่ง่เนน้ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทัง้ในปัจจบุันและอนาคต  

 3.1.2 มกีารคน้หาและรวบรวมขอ้มลูความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยใชข้อ้มลูและสารสนเทศ ไดแ้ก…่....................................

น ามาตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คอื.......................

 3.1.3 มกีารใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลย ีดจิทัิล คอื...............................มาใชใ้นการคน้หา 

รวบรวมขอ้มลูและน ามาวเิคราะหค์วามตอ้งการและความคาดหวงัผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี คอื………………………………………

ระบบขอ้มลูและสารสนเทศ
ทีท่นัสมยัเพือ่การบรกิารและ

การเขา้ถงึ

การประเมนิ
ความพงึพอใจและ

ความผกูพนั

3.1

3.2 3.2.1 มกีารน าผลการประเมนิความพงึพอใจและความผกูพันและมกีารรวบรวมขอ้มลู

ความตอ้งการของกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากฐานขอ้มลูแหลง่อืน่ๆ 

 ฐานขอ้มลูนัน้ ไดแ้ก…่..............

 มาใชเ้พือ่วางแผนยทุธศาสตรก์ารใหบ้รกิาร หรอื สรา้งนวตักรรมการใหบ้รกิาร คอื.......

3.2.2 มกีารน าผลประเมนิความพงึพอใจและความผกูพันของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

มาวเิคราะห ์เพือ่

 หาแนวทางมาวเิคราะหเ์พือ่แกไ้ขปัญหาเชงิรกุ โดยปัญหาคอื……………………..

วธิกีารแกไ้ขเชงิรกุคอื…...................…

 หาความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี โดยผูรั้บบรกิารทีม่คีวามส าคัญ 

2 ล าดับแรก คอื.............. มคีวามตอ้งการ คอื.................... และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ทีม่คีวามส าคัญ 2 ล าดับแรก คอื……….......มคีวามตอ้งการ คอื................. 
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 3.4.1 มกีารตอบสนองกลับและแกปั้ญหาเบือ้งตน้อยา่งรวดเร็ว ทันกาล 

โดย…...................เพือ่สรา้งความมั่นใจในการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีน 

3.4.2 มมีาตรฐานการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

 ก าหนดผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

 ระบขุัน้ตอนการรับเรือ่งรอ้งเรยีน 

 ก าหนดระยะเวลาการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

 การตดิตาม และประเมนิผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีน 

 3.4.3 มกีารรวบรวมขอ้มลู สถติขิอ้รอ้งเรยีนมาเรยีนรู ้และวเิคราะหห์าทางแกไ้ขเพือ่

ลดอัตราขอ้รอ้งเรยีนทีพ่บบอ่ย/รอ้งเรยีนซ ้า โดยขอ้รอ้งเรยีนทีพ่บบอ่ย/

รอ้งเรยีนซ ้า คอื…..............และมแีนวทางในการแกไ้ข คอื…................

 3.4.4 มกีารตอบสนองกลับตอ่ขอ้รอ้งเรยีนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด โดยวธิ.ี............... 

 3.4.5 มกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการสนับสนุนระบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีส่รา้ง

ความพงึพอใจใหแ้กผู่รั้บบรกิาร คอื ….......

 3.3.1 มกีารสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดเ้ฉพาะกลุม่ คอื...............

 3.3.2 มกีารสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดภ้าพรวม คอื....................

 3.3.3 มกีารสรา้งนวตักรรมทีใ่หผู้รั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถออกแบบ

การรับบรกิารไดเ้ฉพาะบคุคล  คอื.........................

การสรา้งนวตักรรม
การบรกิารและตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะกลุม่

กระบวนการแกไ้ข
ขอ้รอ้งเรยีนทีร่วดเร็ว

และสรา้งสรรค์

3.3

3.4
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หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

 4.2.1 หน่วยงานมกีารรวบรวมและจัดท าขอ้มลูขนาดใหญ ่(big data) เพือ่น ามาใช ้

ในการปรับปรงุ/พัฒนาการท างาน โดยขอ้มลู คอื ……..

 4.2.2 หน่วยงานมกีารวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ ่เพือ่น าไปใชค้น้หาสาเหตขุองปัญหา คอื…......

และแกปั้ญหาเชงินโยบายโดย…........ 

 4.2.3 หน่วยงานมกีารน าเทคโนโลย ีมาใชใ้นการจัดการขอ้มลูขนาดใหญ ่เพือ่ตอบสนองตอ่

สถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธ ์โดยเทคโนโลยทีีน่ ามาใช ้คอื…........... สามารถ

ตอบสนองตอ่สถานการณ์ และคาดการณ์ผลลัพธไ์ด ้โดยยกตัวอยา่งสถานการณ์และ

ผลลัพธ…์......

 4.2.4 มกีารวเิคราะหข์อ้มลูผลการด าเนนิงานโดยเปรยีบเทยีบกับคูเ่ทยีบทีส่ าคัญ เชน่ 

การเปรยีบเทยีบขอ้มลู............................ กับคูเ่ทยีบ คอื.......................

4.1.1 มกีารก าหนดสารสนเทศทีส่ าคัญเพือ่ 

 ประกอบการตัดสนิใจของผูบ้รหิาร โดยสารสนเทศนัน้ คอื…...............

 การปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่โดยสารสนเทศนัน้ คอื…................

 การใชป้ระโยชน/์สรา้งการรับรูต้อ่ประชาชน โดยสารสนเทศนัน้ คอื…….…...

4.1.2 การจัดการขอ้มลูและสารสนเทศเป็น ดังนี ้

 มคีวามน่าเชือ่ถอื 

 มคีวามพรอ้มใชง้านและขอ้มลูทันสมัย

 สะดวกตอ่ผูใ้ชง้าน

 4.1.3 ขอ้มลูสารสนเทศถกูน ามาวเิคราะห ์ประมวลผลและสามารถน าไปเผยแพรใ่นรปูแบบที่
เขา้ใจงา่ยเพือ่การใชป้ระโยชนข์องสาธารณะ โดยขอ้มลูสารสนเทศ ไดแ้ก.่.........

การก าหนดตวัวดั
เพือ่การตดิตามงาน

และการเปิดเผยขอ้มลูตอ่
สาธารณะ

การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู และ
ตวัวดั เพือ่น าไปสู่

การพฒันาและแกไ้ขปญัหา

4.1

4.2
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หมวด 4 การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

 4.4.1 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งของระบบเทคโนโลยดีจิทัิล  โดยความเสีย่งนัน้ คอื... 

 4.4.2 หน่วยงานมแีผนงานรองรับการเปลีย่นรปูแบบการท างานเพือ่รองรับระบบเทคโนโลยี

ดจิทัิล โดยสาระส าคัญของแผน คอื.........

 4.4.3 หน่วยงานมกีารน าเทคโนโลยดีจิทัิล มาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการท างาน 

(อยา่งนอ้ย 2 ขอ้) เชน่

- การลดตน้ทนุ ระบ ุเทคโนโลยดีจิทัิลทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก ่......................

- ตดิตามการท างานนอยา่งรวดเร็ว ระบ ุเทคโนโลยดีจิทัิลทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก ่...........

- สรา้งนวตักรรมการใหบ้รกิาร ระบ ุเทคโนโลยดีจิทัิลทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก ่................

- การเชือ่มโยงเครอืขา่ยและขอ้มลู ระบ ุเทคโนโลยดีจิทัิลทีน่ ามาใช ้ไดแ้ก่ ...........

 4.4.4 แผนป้องกันระบบฐานขอ้มลู และปฏบิัตกิารบนไซเบอร ์ใหส้รปุสาระส าคัญของแผน

ป้องกันระบบฐานขอ้มลู และปฏบิัตกิารบนไซเบอร ์พอสงัเขป........ 

 4.4.5 หน่วยงานมตีัววดัเพือ่ใชต้ดิตามแผนงานรองรับการเปลีย่นรปูแบบการท างานเพือ่รองรับ

ระบบเทคโนโลยดีจิทัิล เชน่............................ 

 4.4.6 แผนรองรับตอ่ภัยพบิัต/ิภาวะฉุกเฉนิ ใหย้กตัวอยา่งแนวทางปฏบิัตเิมือ่เกดิภัยพบิัต/ิภาวะ

ฉุกเฉนิ พอสงัเขป................................. 

 4.3.1 หน่วยงานมกีารถา่ยทอดความรูอ้ยา่งเป็นระบบ โดยวธิ.ี............

 4.3.2 หน่วยงานมกีารเชือ่มโยงองคค์วามรูก้ับองคก์รภายนอก เชน่..........เพือ่น าไปใชส้รา้ง/

พัฒนานวตักรรม/แกปั้ญหา คอื........

 4.3.3 หน่วยงานมกีระบวนการจัดการความรู ้(รวบรวม วเิคราะห)์ คอื.............

 4.3.4 หน่วยงานมกีารน าองคค์วามรู ้ดา้น....................ไปใชใ้นการปรับปรงุการท างาน/

แกปั้ญหาจนเกดิเป็นแนวปฏบิัตทิีด่ ี(Best Practices)/มาตรฐานใหม ่คอื....................... 

การจดัการความรู ้
และใชอ้งคค์วามรูเ้พือ่เรยีนรู ้
พฒันา แกป้ญัหา และสรา้ง

นวตักรรม

การบรหิารจดัการ
ขอ้มลู สารสนเทศ และปรบั
ระบบการท างานเป็นดจิทิลั

4.3
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

 5.2.1 มกีารท างานเป็นทมีทีข่า้มกลุม่/กอง/ส านัก เพือ่ผลส าเร็จของงานรว่มกัน โดย.........  

(ระบรุปูแบบของทมีงาน/องคป์ระกอบของทมี) และมผีลส าเร็จของงาน คอื ......... 

 5.2.2 มกีารสรา้งสภาพแวดลอ้มทัง้ทางกายภาพและบรรยากาศทีส่นับสนุนใหเ้กดิการท างาน

ทีค่ลอ่งตัว สามารถท างานไดส้ะดวกและเกดิประสทิธภิาพสงูระดับองคก์าร โดยวธิกีาร........

 5.2.3 มกีารสรา้งความรว่มมอืกับเครอืขา่ยและหน่วยงานภายนอก คอื................เพือ่รว่มกัน

แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล คอื........................

5.2.4 มกีารสรา้งสภาพแวดลอ้ม ทีเ่อือ้ใหบ้คุลากร 

 มคีวามรับผดิชอบ/กลา้ตัดสนิใจ โดย....................................

 การเขา้ถงึขอ้มลู เพือ่ใชส้นับสนุนการท างานและการแกปั้ญหา โดย.......

 5.1.1 มกีารประเมนิขดีความสามารถและอัตราก าลังดา้นบคุลากร โดย (ระบอุยา่งนอ้ย 2 ภารกจิ)

- ภารกจิที ่1 คอื ..... และขดีความสามารถของบคุลากรทีต่อบสนองภารกจิ คอื...

- ภารกจิที ่2  คอื .... และขดีความสามารถของบคุลากรทีต่อบสนองภารกจิ คอื...

5.1.2 มรีะบบการบรหิารทรัพยากรบคุคล โดยมนีโยบายการสง่เสรมิดา้นตา่งๆ ดังนี้

 แนวทางทีเ่สรมิสรา้งความคลอ่งตัวในการท างานและตัดสนิใจ โดยแนวทางนัน้ คอื…....

 สง่เสรมิใหบ้คุลากรรเิริม่ สรา้งสรรค ์เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมการท างาน โดย
วธิกีาร.......................................

 5.1.3 เปิดโอกาสใหบ้คุลากรมสีว่นรว่มในการวางแผนการพัฒนา โดย.............

 5.1.4 มกีารกระตุน้ใหบ้คุลากรเกดิแรงจงูใจ เพือ่การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพสงู โดย............ 

 5.1.5 มกีารวางแผนก าลังคน และมกีารเตรยีมพรอ้มรองรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

โดยการเปลีย่นแปลงในอนาคตทีส่ง่ผลกระทบตอ่องคก์าร คอื..................... มกีารวางแผน 

ก าลังคน โดย......

ระบบการจดัการบคุลากร
ตอบสนองยทุธศาสตรแ์ละ

สรา้งแรงจงูใจ

ระบบการท างานทีม่ ี
ประสทิธภิาพ คลอ่งตวั และ

มุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์

5.1
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร

 5.4.1 มกีารพัฒนาบคุลากรใหม้ทัีกษะ และสามารถปฏบิัตงิานไดห้ลากหลาย โดย....... 

5.4.2 มแีผนการพัฒนาบคุลากรทีต่อบสนองยทุธศาสตร ์และสมรรถนะหลักขององคก์าร 

 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก.่...... แผนพัฒนาบคุลากรทีต่อบสนองยทุธศาสตร ์คอื........

 สมรรถนะหลัก ไดแ้ก.่.... แผนพัฒนาบคุลากรทีต่อบสนองสมรรถนะหลัก คอื....

5.4.3 มกีารพัฒนาของบคุลากร ในดา้นตา่งๆ ทีค่รอบคลมุเรือ่ง 

 ความรู ้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ไดแ้ก…่.............................

 ความรูแ้ละทักษะดจิทัิล ไดแ้ก.่...........................................

 5.4.4 มกีารพัฒนาบคุลากร และผูน้ าใหม้คีวามรอบรู ้เป็นนักคดิ มคีวามสามารถในการ

ตัดสนิใจ มคีวามคดิเชงิวกิฤตทีจ่ะพรอ้มรับกับปัญหาทีม่คีวามซบัซอ้น โดย........... 

 5.3.1 มกีารคน้หาปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพันของบคุลากร โดยปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่

ความผกูพัน ไดแ้ก.่........................................... 

 5.3.2 ปลกูฝังคา่นยิมในการท างานทีเ่ป็นมอือาชพี โดยวธิกีาร….......... 

 5.3.3 มกีารปรับกระบวนการทางความคดิ (mindset) ของขา้ราชการในทกุระดับ เพือ่ให ้

มุง่เนน้การท างานในเชงิรกุและสรา้งมลูคา่เพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน 

หน่วยงาน และสว่นรวม โดย........... 

 5.3.4 มกีารเปิดโอกาสใหบ้คุลากรน าเสนอความคดิรเิริม่ โดย.................. .และ

มกีารสนับสนุนความคดิรเิริม่ดังกลา่ว โดย.............

 5.3.5 มกีารน าปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ความผกูพันของบคุลากร มาสรา้งใหเ้กดิแรงจงูใจ

ในการปฏบิัตงิาน โดย........................

การสรา้งวฒันธรรม

การท างานทีเ่ป็นมอือาชพี 

การสรา้งความผกูพนัและ

ความเป็นเจา้ของใหแ้กบ่คุลากร

ระบบการพฒันาบคุลากร
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การสรา้งนวตักรรม

ในการปรบัปรงุผลผลติ 

กระบวนการ และบรกิาร

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

6.2.1 ในรอบปีทีผ่า่นมาหน่วยงานไดพั้ฒนานวตักรรม/น าดจิทัิลเขา้มาใช ้เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพ

ในการปฏบิัตงิาน/การใหบ้รกิาร 

 กระบวนการหลัก คอื..................นวตักรรม/ดจิทัิลทีน่ ามาใช ้คอื................

 กระบวนการสนับสนุน คอื............นวตักรรม/ดจิทัิลทีน่ ามาใช ้คอื................ 

6.2.2 ในรอบปีทีผ่า่นมาหน่วยงานมกีารปรับปรงุกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน โดย...........

6.2.3 ในรอบปีทีผ่า่นมาหน่วยงานมผีลงานนวตักรรมทีโ่ดดเดน่ ทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้น 

หรอืสง่ผลกระทบสงูตอ่ผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 นวตักรรม คอื.............

 ปัญหาทีซ่บัซอ้น หรอืสง่ผลกระทบสงู คอื.......................

 6.1.1 หน่วยงานมกีารออกแบบ/ปรับปรงุกระบวนการท างานทีมุ่ง่สูค่วามเป็นเลศิ โดยกระบวนการนัน้  
คอื…....................... มุง่สูค่วามเป็นเลศิในเรือ่ง….................

6.1.2 หน่วยงานมกีารตดิตามควบคมุกระบวนการ โดย 
 ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล เชน่................................................
 ใชต้ัวชีว้ดั เชน่................................................................
 ใชข้อ้มลู คอื....................................... รว่มกับเครอืขา่ย คอื................

 6.1.3 หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยค านงึถงึความเชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ 
แบบ end to end Process คดิเป็นรอ้ยละ.............ของกระบวนการทัง้หมดทีต่อ้งเชือ่มโยง
กับหลายหน่วยงาน ระบ ุ(รายชือ่กระบวนการทีม่คีวามเชือ่มโยง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง)
1) กระบวนการ…….......…………หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก…่…............
2) กระบวนการ……..........…...…หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก…่……............…
3) กระบวนการ………........…...…หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก…่….............…

 6.1.4 หน่วยงานมผีลงานทีโ่ดดเดน่ทีเ่กดิจากการบรูณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานตา่งๆ โดยมี
การน าระบบเทคโนโลยดีจิทัิลเขา้มาใชใ้นการยกระดับประสทิธภิาพกระบวนการ ไดแ้ก ่
- เทคโนโลยทีีน่ ามาใช ้คอื…...............................
- กระบวนการทีถ่กูยกระดับ คอื…...............................
- ผลงานทีโ่ดดเดน่ คอื…...............................

6.2

กระบวนการท างาน

เชือ่มโยงต ัง้แตต่น้จนจบ

สูผ่ลลพัธท์ตีอ้งการ

6.1
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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

6.3.1 ในรอบปีทีผ่า่นมาหน่วยงานไดม้กีารวเิคราะหต์น้ทนุของกระบวนการ ดังนี ้

 กระบวนการหลักทีส่ าคัญ 2 ล าดับแรก

- กระบวนการหลักทีส่ าคัญล าดับแรก คอื................. ตน้ทนุ คอื..............

เป้าหมายในการลดตน้ทนุระยะสัน้ ไดแ้ก.่................... ระยะยาว ไดแ้ก ่.............

- กระบวนการหลักทีส่ าคัญล าดับทีส่อง คอื.............. ตน้ทนุ คอื....................

เป้าหมายในการลดตน้ทนุระยะสัน้ ไดแ้ก.่................. ระยะยาว ไดแ้ก ่..............

 กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ 2 ล าดับแรก

- กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญล าดับแรก คอื............. ตน้ทนุ คอื.............

เป้าหมายในการลดตน้ทนุระยะสัน้ ไดแ้ก.่............. ระยะยาว ไดแ้ก.่............

- กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญล าดับทีส่อง คอื............... ตน้ทนุ คอื..............

เป้าหมายในการลดตน้ทนุระยะสัน้ ไดแ้ก.่........... ระยะยาว ไดแ้ก.่..........

 6.3.2 หน่วยงานมกีารใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่สรา้งนวตักรรมในการลดตน้ทนุ 

โดยนวตักรรมนัน้ คอื......................โดยสามารถลดตน้ทนุ ไดอ้ยา่งไร ระบ.ุ.....................

6.3.3 น าผลการวเิคราะหไ์ปใชใ้นการลดตน้ทนุและเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน โดย  (ระบ)ุ

 การก าหนดนโยบาย/มาตรการ คอื........................

 การใชเ้ทคโนโลย ีคอื...............................................

 แบง่ปันทรัพยากร คอื.................................................

 6.3.4 หน่วยงานมกีารใชข้อ้มลูเทยีบเคยีง (Benchmarks) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน 

โดยขอ้มลูเทยีบเคยีงทีน่ ามาใชค้อื.................. และสามารถเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัอยา่งไรระบ.ุ................

การลดตน้ทนุ 

การใชท้รพัยากรเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพและ

ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั
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การมุง่เนน้ประสทิธผิล 

ท ัง้องคก์ร และผลกระทบ

ตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศ

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

6.4.1 หน่วยงานมกีารก าหนดตัวชีว้ดัในการตดิตาม ควบคมุกระบวนการ (Leading Indicator) 

ซึง่เป็นตัวชีว้ดัทีส่ง่สญัญาณเพือ่การคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการ ระบ ุ

 กระบวนการ คอื...............

 ตัวชีว้ดั คอื...................................

 6.4.2 หน่วยงานก าหนดตัวชีว้ดัทีแ่สดงถงึความส าเร็จของการจัดการกระบวนการทีม่ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และสง่ผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรป์ระเทศในดา้นตา่งๆ เชน่ 

- ตัวชีว้ดัดา้นเศรษฐกจิ คอื...............             

- ตัวชีว้ดัดา้นสงัคม คอื.................

- ตัวชีว้ดัดา้นสิง่แวดลอ้ม คอื..............  

- ตัวชีว้ดัดา้นสาธารณสขุ คอื...........

 6.4.3 ในปีทีผ่า่นมาหน่วยงานมผีลงานทีโ่ดดเดน่ ทีส่ง่ผลตอ่ความส าเร็จในการบรรลุ

ยทุธศาสตรช์าตทิีส่ าคัญ โดยผลงานทีโ่ดดเดน่นัน้ คอื.......................... 

สง่ผลอยา่งไรตอ่ยทุธศาสตรช์าต ิอธบิายโดยสรปุ......................

6.4.4 หน่วยงานมกีารเตรยีมการเชงิรกุเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่ประสทิธผิลของ

การด าเนนิงานโดย

 มกีารจัดการความเสีย่ง โดยความเสีย่งนัน้ คอื......................

และจัดการโดยวธิกีาร.............................

 เตรยีมความพรอ้มเพือ่รับมอืกับภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิ 

โดยภัยพบิัต/ิภาวะฉุกเฉนิ คอื..........................

มกีารเตรยีมความพรอ้ม คอื....................
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