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แบบฟอร์มที่ 3
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง
ให้ ห น่ว ยงานประเมิ นสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0 ด้ ว ยตนเอง โดยประเมินตามระดับ การพั ฒนา (ยัง ไม่ได้เริ่ม ดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ ดาเนินการได้ในระดับ Basic ระดับ Advance และระดับ Significance)
กรณีหน่วยงานเลือกว่าดาเนินการอยู่ในระดับ Basic ต้องมีการดาเนินการครบถ้วนในระดับ Basic
กรณีหน่วยงานเลือกดาเนินการอยู่ในระดับ Advance ต้องมีผลการดาเนินครบถ้วนทั้งระดับ Basic และ Advance
กรณี ห น่ ว ยงานเลื อ กดาเนิน การอยู่ ในระดับ Significance ต้ อ งมีผ ลการด าเนินครบถ้ ว นทั้ งระดับ Basic Advance และ
Significance

หมวด 1 การนาองค์การ
ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
หัวข้อ
1.1

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

ระบบการนาองค์การที่สร้างความยั่งยืน
1.1.1 ระบบการนาองค์การของผู้บริหาร

□ □

 ผู้บริหารมีวิธีการกาหนด  ผู้ บ ริ ห ารกาหนดทิ ศ ทาง  ทิศทางองค์การที่
ทิศทางองค์การ รองรับพันธกิจ องค์ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กาหนดเป็น ดังนี้
ปัจจุบัน
การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต o ได้คานึงถึงผลกระทบต่อ
ด้าน...................................
สังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้ง
เรื่อง..................................... ทางตรงและทางอ้อม
เช่น…..................................
o สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม) เช่น...............

1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

□ □

 ผู้บริหารสร้างสภาพ
แวดล้อม เพื่อให้เกิด ดังนี้
o การมุ่งเน้นพันธกิจ
o การปรับปรุงผลการ
ดาเนินการ
o การเรียนรู้ระดับองค์การ
และระดับบุคคล

 ผู้บริหารสร้างสภาพ
แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการ
..............................

 ผู้บริหารสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ ดังนี้
o เกิดนวัตกรรมที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ เช่น..................
o การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เช่น..................................

1.1.3 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันการณ์

□ □

 ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะสาคัญองค์การ (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
ร่วมมือกันในการดาเนินการ

 ผู้บริหารมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ทราบการตัดสินใจที่สาคัญ (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดผล ดังนี้

 ผู้บริหารมีการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ทั้ง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันการณ์ และมีประสิทธิผล
โดยมีผลสาเร็จที่สาคัญจาก
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หมวด 1 การนาองค์การ
ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
หัวข้อ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic
จนเกิดผลสาเร็จ

1.2

Advance

Significance

o ความทั่วถึง โดยวิธีการ
...............................................
o ความรวดเร็ว โดยวิธีการ
.....................................

การสื่อสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง และ
ทันการณ์ (ยกตัวอย่างกรณี
การสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์
ที่นามาสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที) เช่น……………

การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
1.2.1 ผู้บริหารสร้างบรรยายกาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การด้านความโปร่งใส

□ □

 ผู้บริหารสร้าง
สภาพแวดล้อมเพื่อ ให้หน่วยงาน
เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส
ดังนี้
o กาหนดนโยบายด้าน
ความโปร่งใส
o กาหนดมาตรการ/
แนวทางในการสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
o มีมาตรการในการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยัง
บุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 มีการกาหนดมาตรการ
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น
o มีการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริต และ
สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น …...................
o การนาเครือข่ายมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น
…...................
o การกากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานเพื่อป้องกันทุจริต
และสร้างความโปร่งใส เช่น
…....................
o อื่น ๆ ระบุ .................

 ผู้บริหารเป็นต้นแบบใน
ด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ................
 หน่วยงานมีวัฒนธรรม
ในการปฏิบัติงานที่มีความ
โปร่งใส เช่น ......................
(ให้อธิบายวัฒนธรรมดังกล่าว)

 มีการกาหนดตัวชี้วัดใน
การติดตามด้านการป้องกัน
การทุจริต และความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

 มีการติดตาม ทบทวน ทุกปี
เกี่ยวกับ ดังนี้
o ประสิทธิผลของ
มาตรการในการป้องกัน
การทุจริตและการสร้าง
ความโปร่งใส
o ตัวชี้วัดด้าน
การป้องกันการทุจริตและ
การสร้างความโปร่งใส

 มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อกากับ
การดาเนินงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต และสร้างความ
โปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน
เช่น.........................

 ในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียน/
ทักท้วงจากสาธารณะเกี่ยวกับ
กับทุจริตและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบ
ในด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดาเนินการ
ได้ เช่น .......................

1.2.2 การติดตาม

□ □

1.2.3 การจัดการเรื่องราวร้องเรียน

□

□

 หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/
การทักท้วงจากสาธารณะ
และสามารถตอบสนองกลับ/
ชี้แจงได้ทันท่วงที
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หมวด 1 การนาองค์การ
ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
หัวข้อ
1.3

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

□

1.4

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

□

 มีกลไก/แนวทางที่เอื้อ  มีการดาเนินการร่วมกับ
ให้เครือข่าย (ภาคประชาชน
เครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมทา
ภาคเอกชน หรือท้องถิ่นจาก ร่วมตรวจสอบ ตั้งเป้าหมายใน
องค์การภายนอก) เข้ามามี
การดาเนินการ) เพื่อให้เกิด
ส่วนร่วมในการทางาน กลไก/ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น
แนวทางดังกล่าว คือ
การพัฒนาผลผลิต บริการ
...............................
มาตรการต่างๆ โดยมีผลงาน/
/โครงการ/นโยบาย/มาตรการ
ทีด่ าเนินการร่วมกับเครือข่าย
เช่น...................และเครือข่าย
ที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่
.....................................

 มีผลงานที่โดดเด่นที่
เป็นนวัตกรรมอันเกิดจาก
การดาเนินการร่วมกับ
เครือข่าย จนสามารถแก้ไข
ปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อน
หรือส่งผลกระทบสูงต่อ
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน และสร้างคุณค่า
กับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย องค์การ และ
ประเทศ เช่น
o นวัตกรรมเชิงนโยบาย
คือ ..................
o นวัตกรรมการให้บริการ
คือ ..................
o นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ คือ….........……
o อื่น ๆ (ระบุ)...........

การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

□

□

 มีการวิเคราะห์และกาหนด
ผลกระทบเชิงลบ ดังนี้
○ มีการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการดาเนิน
โครงการ กระบวนการ และ
ยุทธศาสตร์ ที่อาจส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข
○ มีการกาหนดมาตรการ
ป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบ
ต่อเศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข
ที่อาจเกิดขึ้น)

 หน่วยงานมีการใช้
ประโยชน์ของเครือข่าย
เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบ
เชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปัญหา
ได้ทันการณ์ โดยมีเครือข่าย
ในการป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง
ได้แก่ ………………........

 มีผลงานที่โดดเด่น
ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการ
ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
และส่งผลกระทบที่ดีต่อด้าน
เศรษฐกิจ/ สังคม/
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข
ได้แก่……….............
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สขุ ประชาชน

□

□

 หน่วยงานมีกระบวนการ
กาหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
และสร้างคุณค่าต่อประชาชน
โดยคานึงถึง ดังนี้
o การมีส่วนร่วมของบุคลากร
เครือข่าย
o ประโยชน์/ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
o สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เช่น ........................

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์
และแผนงานที่ตอบสนอง
ดังนี้
o ความท้าทายในด้าน
พันธกิจ การปฏิบัติการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และบุคลากร
o การเปลี่ยนแปลงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์
และแผนงานที่ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สร้างโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศ เช่น
o มีแผนนาระบบ
ดิจิทัลมาใช้ปรับเปลี่ยนการ
ทางาน
o มีแผนการยกระดับ
การให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว
ต้นทุนต่า เข้าถึงได้ง่าย
ทุกที่ ทุกเวลา
o อื่น ๆ
(ระบุ)..................

 หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ผลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อยุทธศาสตร์ ดังนี้
(ยกตัวอย่าง 5 ตัวชี้วัด)
1. .........................................
2 ...........................................
3. ..........................................
4. ..........................................
5. ..........................................

◻ หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ
องค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จ ผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับแผนได้หาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน โดยมีแผน
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ เช่น .............

 แผนการดาเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ มีการคานึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ทาน้อยได้มาก) การลดต้นทุน
เพิ่มความรวดเร็ว และสร้าง
คุณค่าต่อประชาชน โดยใช้
วิธีการ เช่น

 แผนดาเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สนับสนุน
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์
โดย
o แผนฯ มีการบูรณาการ
ร่วมกับแผนการพัฒนาขีด
ความสามารถและอัตรากาลัง
o แผนฯ รองรับการ

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

□

□

 หน่วยงานมีการกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
oระดับองค์การ
oระดับปฏิบัติการ
oระดับประเทศ

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน

□

□

 แผนการดาเนินงาน/
แผนการปฏิบัติการ มีความ
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมีการ
กาหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

o ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
กระบวนการ/การบริการ ได้แก่
.........................................
o การปรับปรุง
กระบวนการ ลดการทาซ้าและ
ความผิดพลาด ได้แก่
.........................................
o การใช้นวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ .............
o อื่นๆ (ระบุ)...........

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
o แผนฯ เอื้อต่อการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน
 มีการนาระบบดิจิทัลมา
ใช้ในการดาเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย และมีการใช้ข้อมูล
ร่วมกันในการปฎิบัติงาน

◻ หน่วยงานมีการคาดการณ์
ผลการดาเนินงานตามแผน
และทบทวนแผน เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีระบบงานหรือ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
คาดการณ์ ได้แก่....................

◻ หน่วยงานมีแผนในการ
เตรียมความพร้อมต่อการ
ปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีใน
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
และเกิดผลกระทบในวง
กว้าง (Big Impact) เช่น
..............

2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว

□

□

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
◻ หน่วยงานมีระบบในการ
ติดตามผลการดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว
◻ หน่วยงานมีระบบรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
หัวข้อ
ยังไม่ได้เริ่ม
เริ่ม
Basic
Advance
ดาเนินการ
ดาเนินการ

3.1

การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

□

3.2

□

◻ หน่วยงานมีการดาเนินงาน
ดังนี้
o ค้นหา รวบรวม ข้อมูล
ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยวิธี
o วิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
o ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาจาก
ข้อมูลความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

◻ หน่วยงานมีการนา
เทคโนโลยี มาใช้ในการค้นหา
และรวบรวม ข้อมูล เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ให้
สนองตอบต่อความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ใช้
ได้แก่...............

หน่วยงานได้ดาเนินการ
ดังนี้
◻มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จากทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดนโยบายเชิงรุก
ยกตัวอย่างนโยบายเชิงรุก
ที่เป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย
.............................................
◻มีการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะ
เกิดขึ้น

การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนามาใช้ประโยชน์

□

□

◻ หน่วยงานมีการประเมิน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการประเมิน
ดังนี้
o ความพึงพอใจ

o ความผูกพัน

3.3

Significance

◻ หน่วยงานนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาวิเคราะห์ และกาหนด
แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาในเชิงรุก เช่น.................

◻ หน่วยงานมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่
....................มาเพื่อใช้
ประโยชน์และพัฒนา ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น
o การกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์
o สร้างนวัตกรรมในการ
บริการ
o อื่น ๆ (ระบุ) ………..

การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ

□

□

 หน่วยงานมีการดาเนินการ
ดังนี้
o มีกระบวนการ
ทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
o มีช่องทางการสื่อสาร
ที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง

 มีการสร้างนวัตกรรม
ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม
(Segmentation Service)
ได้แก่ ............... (ให้ระบุงาน
บริการ/กระบวนการ)

 มีการสร้างนวัตกรรม
ที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถออกแบบ
การรับบริการได้เฉพาะ
บุคคล (Personalize/
Customer Service)
ให้ระบุงานบริการ/
กระบวนการ......................
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หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
หัวข้อ
ยังไม่ได้เริ่ม
เริ่ม
Basic
Advance
ดาเนินการ
ดาเนินการ

Significance

มีประสิทธิภาพ
o มีวิธีการในการ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุก
พื้นที่ ได้แก่ ………………..........

3.4

กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว

□

□

 มีกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ ดังนี้
o มี ช่ อ ง ท า ง รั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย และ
หลากหลายต่อผู้ร้องเรียน
o มีมาตรฐานการจัดการ
ข้อร้องเรียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
o เผยแพร่ ม าตรฐาน /
กระบวนการ การจัดการ
ข้อร้องเรียนต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้ หน่ วยงานมี ก ารด าเนิ นการ
 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
มาสนับสนุนในการทางานและ ◻ มีการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูล
สถิติขอ้ ร้องเรียนมาเรียนรู้
 มีก ารตอบสนองกลั บ ต่ อ และวิเคราะห์สาเหตุ นามา
ข้อร้องเรียนทันที
แก้ปัญหาในเชิงรุก เพื่อลด
 มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม อัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย
ขั้ น ตอน ความคื บ หน้ า ของ หรือร้องเรียนซ้า
เรื่องร้องเรียน (tracking)
◻ ผู้ร้องเรียนมีความ
ได้อย่างรวดเร็ว อานวยความ เชื่อมั่นและความพึงพอใจ
สะดวกให้กับประชาชน โดยใช้ ต่อระบบการจัดการ
ระบบ………………......
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

4.1 การกาหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
4.1.1 การกาหนดตัววัดและสารสนเทศที่สาคัญ

□

□

หน่วยงานมีการดาเนินการ
 การจัดการข้อมูลและ
ดังนี้
สารสนเทศเป็น ดังนี้
o มีประสิทธิภาพ
◻ มีการกาหนดตัวชี้วัดที่
o มีปลอดภัย
สาคัญ เช่น ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์
o มีความน่าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
o มีความพร้อมใช้งาน
แผนปฏิบัติการ เป็นต้น
และข้อมูลทันสมัย
◻ มีการกาหนดสารสนเทศ
o
O สะดวกต่อผู้ใช้งาน
ที่สาคัญเพื่อ
o ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร
o การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
o การใช้ประโยชน์/สร้าง
การรับรู้ต่อประชาชน

◻ ข้อมูลสารสนเทศถูก
นามาวิเคราะห์ ประมวลผล
และสามารถนาไปเผยแพร่
ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อ
การใช้ประโยชน์ของ
สาธารณะ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

◻ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การติดตามตัววัด และจัดเก็บ
สารสนเทศที่สาคัญ
เช่น………...

หน่วยงานมีการดาเนินการ ดังนี้
 มีแผนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางานและ
การรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ระบบดิจิทัล
 ข้อมูลสารสนเทศอยู่
ภายใต้ platform เดียวกัน
เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม

◻ หน่วยงานมีการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ
ส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลแบบบูรณาการ

4.1.2 การนาเทคโนโลยีมาใช้

□

□

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทางาน
หน่วยงานมีการดาเนินการ
หน่วยงานมีการ
□ □ 
วิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุก ดังนี้
ระดับ โดยเปรียบเทียบผลการ  มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการกับค่าเป้าหมาย เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ในการติดตาม และนาไปแก้ไขปัญหาใน
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ระดับองค์การ/ยุทธศาสตร์
กระบวนการต่าง ๆ ใน
เช่น ………..........................
หน่วยงาน
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินงานโดยเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบที่สาคัญ

หน่วยงานมีการดาเนินการ
ดังนี้
◻ มีการวิเคราะห์
เชื่อมโยงสาเหตุ และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
◻ มีการนาเทคโนโลยีมา
ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์
เชื่อมโยงสาเหตุ และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง

4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์

□

□

◻ มีกระบวนการจัดการ
ความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์
เผยแพร่) อย่างเป็นระบบ
เช่น
o มีการรวบรวมเป็น
คู่มือหรือเอกสาร
o มีการจัดทาเป็น
ฐานข้อมูล
o มีการจัดทาเป็น
แนวทางปฏิบตั ิ
o อื่น ๆ (ระบุ) ......

◻ มีกระบวนการรวบรวม
วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูล สารสนเทศและ
องค์ความรู้จากภายนอก
โดยเชื่อมโยงกับ .................
◻ หน่วยงานมีการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศและ
องค์ความรู้เพื่อสร้าง
นวัตกรรม เช่น ...................

 มีการวิเคราะห์
รวบรวม และเชื่อมโยง
องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปัญหา จนเกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practices) หรือสร้าง
มาตรฐานใหม่จนนาไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานอื่น โดยมีผลงาน
ที่โดดเด่น เช่น …..............
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทางานให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ

□

□

มีการดาเนินการ เช่น
 มีการวิเคราะห์
กระบวนการ และโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบ
การทางาน และการเตรียม
ทรัพยากร (ระบบ บุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือ
ฯลฯ) เพื่อพร้อมรับ
การปรับเปลี่ยนระบบ
การทางานให้เป็นดิจิทลั
 มีแผนและตัวชี้วัดใน
การรวบรวมและการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้ระบบ
ดิจิทัล
 มีแผนการและตัวชี้วัด
รองรับการเปลี่ยนรูปแบบ
การทางานเป็นระบบดิจิทลั
เช่น แผนดิจิทัลของ
หน่วยงาน แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 มีแผนบริหารความเสี่ยง
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และการจัดแผนป้องกัน/
การรับมือระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มี
เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย
โดยมีการดาเนินการ เช่น
o รองรับต่อภัยพิบตั ิ/
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup
and IT Contingency Policy)
o ป้องกันระบบ
ฐานข้อมูล และปฏิบัติการ
บนไซเบอร์

 หน่วยงานมีการนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางานที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ส่งผลให้หน่วยงานมี
ผลสัมฤทธิ์ เช่น
o การลดต้นทุน ระบุ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นามาใช้
ได้แก่ ................
o ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
องค์การ ระบุ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่......
o ยกระดับประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบัติงาน/
บริการ ระบุ เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่นามาใช้ ได้แก่......
o อื่นๆ ระบุ.......

74

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ
5.1

5.2

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

การจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
มีการประเมินขีด
□ □ 
ความสามารถและอัตรากาลัง
ด้านบุคลากรที่หน่วยงาน
จาเป็นต้องมีในแต่ละระดับ
เพื่อตอบสนองต่อบทบาท
ภารกิจยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
 มีการวางแผนกาลังคน
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
บทบาทภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่มีในปัจจุบัน

Advance

Significance

 มีการนาผลการ
ประเมินขีดความสามารถ
และอัตรากาลังมาใช้ใน
การวางแผนกาลังคน เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
 มีระบบการ
ประเมินผลบุคลากรด้าน
การทางานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
 เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการพัฒนา และ
กาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตน

 มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคลการ
ส่งเสริมด้านต่างๆ จาก
ผู้บริหาร จนเกิดผล ดังนี้:
o การเสริมสร้าง
ความคล่องตัวในการ
ทางานและตัดสินใจ
o การส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม
เพื่อให้บุคลากร ริเริม่
สร้างสรรค์ ปรับแนวทาง
การทางานให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว สอดรับกับ
ภารกิจและความ
ท้าทายในปัจจุบัน

 มีมาตรฐานการทางาน
ของบุคลากร มีการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการ
บริหารจัดการ และ
กระบวนการทางานมี
จริยธรรมตรวจสอบได้
 มีผังการจัดการ
การมอบอานาจและ
ขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 มีการทางานเป็นทีม
เพื่อผลสาเร็จของงาน
ร่วมกัน มีการพูดคุยหารือ
เปิดรับความคิด รวมทั้งร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับ
ลักษณะการทางาน พร้อม
รับความเสี่ยงและรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกัน
 มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ทางานของบุคลากร

 มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือกับทั้งภายใน
และภายนอก ในลักษณะ
ทีมสหสาขาวิชาเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา เป็นทีม
สมรรถนะสูง สามารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
อย่างมีประสิทธิผล
ยกตัวอย่างการดาเนินการ
ที่สาคัญ....................

ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์

□

□

 มีการสร้างบรรยากาศ
การทางานทั้งทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้
เกิดการทางานที่คล่องตัว
สามารถทางานได้สะดวกและ
เกิดประสิทธิภาพสูงระดับ
องค์การ ดังนี้
o ด้านสุขภาพอนามัย
o ด้านความปลอดภัย
o ปรับปรุงสถานที่ทางาน
o Smart office (มีการ
นาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกภายในองค์การ)
o การสร้างบรรยากาศที่
กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูง
 มีการจัดสรรทรัพยากรหรือ
จัดทาระบบการทางานที่คานึงถึง
คุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือ
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
บุคลากร
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ
5.3

5.4

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

 ปลูกฝังค่านิยมในการทางาน
สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือ เกิดการทางานเป็น
ทีมและมีประสิทธิภาพสูง มีการ
ทบทวนปรับปรุงเมื่อเหมาะสม
 มีการกาหนด สื่อสาร
ถ่ายทอด เพื่อสร้าง วัฒนธรรม
องค์การในการทางานแบบมือ
อาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทุก
ระดับ

 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผูกพัน ของ
บุคลากร ความสัมพันธ์
ระหว่างความผูกพันต่อ
ผลลัพธ์ขององค์การ
 องค์การมีการหาสาเหตุ
ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรอันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน
และนาไปสู่การแก้ไข
การพัฒนา การออกแบบ
กระบวนการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับการมีผล
ปฏิบัติงานที่ดี

 มีกระบวนการในการ
ปรับแนวคิด (mindset) ของ
ข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้
เป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่
มุ่งเน้นการทางานในเชิงรุก
และสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน หน่วยงาน
และส่วนรวม

 มีการสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับเกิดการเรียนรู้แบบมี
เป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ไม่จากัดเฉพาะ
การฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง
เช่น
o ด้านคุณธรรมจริยธรรม
o ด้านความรู้ความสามารถ
ในการทางานที่สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์
องค์การ ด้านความรู้และทักษะ
ทางด้านดิจิทัล นวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ
o ด้านการบริหาร การ
แก้ปัญหา ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นา
การทางานร่วมกับผู้อื่น หรือ
ทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ
o อื่นๆ (ระบุ) .....
 มีการจัดทาหลักสูตรการ
อบรมให้เป็นปัจจุบันและมีการ
ทบทวนระบบการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

 มีแผนการพัฒนา
บุคลากรที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจ สมรรถนะหลัก หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 การเรียนรู้ มีการกากับ
ติดตามเป้าหมายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ที่ชัดเจน
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
มีการวัดผลหลังการอบรม
(นอกเหนือจากความพึงพอใจ)
 มีการสารวจความ
ต้องการ มีการจัดสรรให้
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
หรือเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเสนอหลักสูตรที่ขอ
เข้าร่วมได้ตามความ
เหมาะสม

 การจัดทาหลักสูตร
ต่างๆ มีการประเมินผล และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรแต่ละกลุ่มให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและ
การพัฒนางานได้ (ตามที่
ระบุไว้ในระดับ basic)
 บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย
มึความรอบรู้ มีความคิด
เชิงวิกฤติ สามารถตัดสินใจ
ในเชิงซับซ้อนได้
 บุคลากรมีทักษะ
ทางด้านดิจิทัล ซึ่งหน่วยงาน
มีแนวทางการวิเคราะห์
การพัฒนา การประเมินผล
เพื่อให้เกิดผล ดังนี้
o บุคลากรทุกระดับ
เข้าใจประโยชน์ และ
ข้อจากัด ของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ตนใช้งาน พร้อม
เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ
o บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักถึงความจาเป็น
และความเสี่ยงของ

การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ

ระบบการพัฒนาบุคลากร
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่
ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance
เทคโนโลยีเพื่อการทางาน
และการสื่อสารได้ดี
o บุคลากรมีความรู้
ด้านการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย เข้าใจ
ประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนทางสังคม และ
จริยธรรม อันเกิดจากการใช้
เทคโนโลยี
o บุคลากรเข้าใจ
สิทธิ (privacy) ลิขสิทธิ์
การนาข้อมูลออนไลน์มาใช้
งาน เพื่อให้เกิดการใช้งาน
อย่างเหมาะสม
 บุคลากรทุกระดับ
สามารถเลือกใช้งาน
เครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทัล
ได้หลากหลายและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานได้ดี
เหมาะสมกับสถานการณ์

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ
6.1

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)
6.1.1 การออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)
 หน่วยงานออกแบบ
 มีการเชื่อมโยง
 มีการเชื่อมโยง
กระบวนการโดยคานึงถึงความ กระบวนการทางานร่วมกับ กระบวนการทางานร่วมกับ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
กระบวนการ (end to end
o มีการนา
การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
process)
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการ ในรูปแบบ เช่น
แลกเปลี่ยนข้อมูล
 มีการกาหนดแนวทาง
o Single Window
o มีการนา
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
o One stop
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
Service
o จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติ เชื่อมโยงข้อมูลกัน
o อื่นๆ (ระบุ)........
 ระบุกระบวนการ และ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
o จัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง

ข้อมูลที่ แลกเปลี่ยน/
เชื่อมโยงกัน ได้แก่
กระบวนการ...........
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อข้อมูล...........
o อื่นๆ ระบุ...........
หน่วยงานที่
 ระบุรายชื่อของกระบวนการ เกี่ยวข้อง………………..
ที่ได้ออกแบบโดยคานึงถึงความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
...........................................

6.1.2 การกาหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการเพื่อนาสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 หน่วยงานร่วมกันกาหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามควบคุม
กระบวนการ

6.2

 ระบุผลงานที่โดดเด่น
ที่เกิดจากการบูรณาการ
การทางานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ โดยมีการนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
กากับติดตามการดาเนินการ
และการยกระดับ
ประสิทธิภาพกระบวนการ
เช่น..............

การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ
 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมี
การดาเนินการ ดังนี้
o ทบทวน ปัญหา
อุปสรรค และตัวชี้วัดของ
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน
o ปรับปรุงกระบวนการ
โดยการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 – 50 ของ
กระบวนการหลัก ได้แก่
กระบวนการ ...................
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่
กระบวนการ...........

6.3

 หน่วยงานได้นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการ
ดาเนินการ ดังนี้
o การกากับติดตาม
ตัวชี้วัด เช่น..............
o การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
เช่น..............

 ในรอบปีที่ผ่านหน่วนงาน
ได้พัฒนานวัตกรรม/นาดิจิทัล
เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
จานวน.............กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการ..............

 ในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยงานมีผลงานนวัตกรรม
ที่โดดเด่น ที่นามาใช้ใน
กระบวนการและสามารถ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน หรือ
ส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ได้แก่ ............................

การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงาน
ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
กระบวนการ ดังนี้
o กระบวนการหลัก
o กระบวนการสนับสนุน
 นาผลการทบทวนมากาหนด
แผนและเป้าหมายในการลด
ต้นทุน/เพิ่มผลิตภาพของ
กระบวนการหลัก และ

 มีแนวทางในการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน เช่น
o การกาหนดนโยบาย
มาตรการในการลดต้นทุน
o การนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เพื่อการลด
ต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน

 ผลงานที่โดดเด่นในการ
นานวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ เพื่ อ การลด
ต้ น ทุ น ของกระบวนการ ที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถขององค์ ก าร
ได้แก่ .............................
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิ าร
ระดับการดาเนินการ
หัวข้อ

ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
เริ่ม
ดาเนินการ

Basic

Advance

Significance

กระบวนการสนับสนุน
โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน o การแบ่งปันทรัพยากร
ดังนี้
ในการทางานร่วมกัน
o เป้าหมายระยะสั้น ได้แก่ o อื่นๆ (ระบุ) ........
............................
o เป้าหมายระยะยาว ได้แก่
................................

6.4

การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
 หน่วยงานมีการกาหนด
ตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุม
กระบวนการ (Leading
Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่ง
สัญญาณเพื่อการคาดการณ์
ความสาเร็จของกระบวนการ
ได้แก่ ............
หมายเหตุ โปรดระบุว่า
กระบวนการอะไร ติดตามด้วย
ตัวชี้วัดอะไร

 หน่วยงานกาหนดตัวชี้วัด
ที่แสดงถึงความสาเร็จของการ
จัดการกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และส่งผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศในด้าน
ต่างๆ เช่น
o ด้านเศรษฐกิจ
o ด้านสังคม
o ด้านสิ่งแวดล้อม
o ด้านสาธารณสุข
หมายเหตุ โปรดระบุเฉพาะ
ด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 ในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยงานมีผลลัพธ์โดยรวมที่
โดดเด่น ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ชาติที่สาคัญ
ได้แก่ ..............
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