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สว่นที ่1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาของระบบราชการ 4.0  
 ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีฐานคิดหลักคือ  เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้ างสรรค์   และนวัตกรรม และเปลี่ ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ การเน้น 
ภาคบริการมากขึ้น  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว  รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาประเทศไทย ไปสู่การเป็นประเทศไทย  4.0  ดังนั้น  ระบบราชการจึงต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสอดรับกับบริบทที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 4.0  โดยภาครัฐหรือระบบ
ราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก หมายความว่า  
ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรูปขนานใหญ่ เพ่ือให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง กล่าวคือ  ภาครัฐต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐสู่สังคม
ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ 
ดังนั้น  ภาครัฐจึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ  (Agenda-based) และน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 หรือ Gov. 4.0)  อันเป็น
ฟันเฟืองและเสาหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
ทิศทางในการบริหารงานของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไกการพัฒนา
ระบบราชการมีการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่  ๆ  อีกทั้งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
และยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2  เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
 จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 จึงมีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พ่ึง ที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ของประชาชน โดยได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ระบบราชการไว้ ดังนี้ 
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ภาพที ่ 1  ยึดหลักธรรมภิบาล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   
      (Better  Governance,  Happier  Citizens) 

  1.   ระบบราชการที่ เปิดกว้างเชื่ อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government)  ต้องมี 
ความเปิดเผย โปร่งใสในการท างานโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทางราชการหรือ 
มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้ กลไก 
หรือภาคส่วนอ่ืน  ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจภาครัฐ 
ที่ไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน  ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่า 
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง 
ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 2. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างาน  
ในเชิงรุก และมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า  ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 
ความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการ
หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ   (Proactive Public Services)  รวมทั้ ง ใช้ประโยชน์   
จากข้อมูลของทางราชการ (Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก 
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของหน่วยงานราชการเพ่ือให้บริการต่าง  ๆ  สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชน
สามารถใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถติดต่อได้ หลายช่องทาง
ผสมผสานกันทั้งการติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน  
ทางโทรศัพท์มือถือ 
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 3.  หน่วยงานของรัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้อง
ท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์
องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้าง
คุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้อย่างทันเวลา ตลอดจน
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง ท าให้ข้าราชการ
มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ 
 1)  ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการท างานของรัฐบาล จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่ 
บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เชิงลึกและสามารถน าไปปฏิบัติให้บังเกิดได้จริง และเกิดความคุ้มค่า 
 2)  ในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแล จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมทั้งวางกฎระเบียบ 
ให้เหมาะสม (Smart Regulation) และยกเลิกการควบคุมที่ไม่เกิดประโยชน์ลง เพ่ือไม่ให้เป็นภาระหรือ
อุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ 
 3)  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ  ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการท างานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและบริการต่าง  ๆ ร่วมกัน 

 ฉะนั้น ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ๆ  อย่างน้อย  
3  ประการ  ได้แก่ 
 1.  การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)  
เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน 
(Cooperation)  ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปัน  
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
ประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคม
จะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” 
 2.  การสรา้งนวตักรรม (Innovation)  เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง (Solutions) 
ใหม่  ๆ  อันจะเกิดผลกระทบมหาศาล  (Big Impact) เพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและ
น โยบายสาธ ารณะ ให้ ส ามา ร ถตอบ โจทย์ ค ว ามท้ า ทายของประ เทศหรื อตอบสนองปั ญหา  
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย
รูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ  (Government Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิด 
เชิงออกแบบ  (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึง
ความรู้สึกของประชาชน (Empathize) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างไอเดีย (Ideate) ส าหรับพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และท าการทดสอบปฏิบัติจริง (Test) ก่อนน าไป
ขยายผลต่อไป หรือเป็นการน าเอาศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้” 
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 3.  การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)  เป็นการผสมผสานกันของ 
การจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) และการท างานร่วมกันผ่านเครื่องมือต่าง   ๆ (Collaboration Tools) ท าให้สามารถ
ติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ (Real Time) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สลับซับซ้อนต่าง  ๆ 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูง และสามารถตอบสนองต่อ  
ความคาดหวังในการให้บริการของทางราชการที่จะต้องด าเนินการได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์  
และทุกช่องทาง ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด  
 ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 การท างานของระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนจากการท างานรูปแบบเดิมๆ มาสู่ระบบราชการ
รปูแบบใหม่ ดังตารางที่ 1 เพ่ือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดข้ึน 

ตารางที่  1  สรุปการเปรียบเทียบระหว่างระบบราชการเดิม  และระบบราชการใหม่ 
 

ระบบราชการเดมิ ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ 4.0) 

การท างานแยกตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  
แม้มีการท างานประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน  
แต่ยังไม่ใช่การบูรณาการอย่างแท้จริง (Autonomy, 
Separation) 

การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง  
ในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดบัการวางนโยบายไป 
จนถึงการน าไปปฏิบตัิ (Collaboration) 

การท างานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็ม
รูปแบบและยังเปน็การท างานตามสายการบังคบับัญชา
ในแนวดิ่ง (Fragmentation, Hierarchy, Silo, 
Vertical Approach) 

การท างานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบตั้งแตต่้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยง 
ทุกส่วนราชการในการบริการประชาชนและ 
มีการบังคับบัญชาในแนวนอน (End-to-end process 
flow, Cross-boundary management, 
Program/Project Management Office, 
Horizontal approach) 

ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกนัอย่างตายตัวตามสิทธิ
พื้นฐานของบุคคลที่รัฐก าหนด (Standardization 

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถ
ออกแบบ /เลือกรูปแบบ / วิธีการในการขอรับบริการได้ 
(Customization, Personalization) 

ระบบท างานในแบบอนาล็อก (Analog) ระบบการท างานทีป่รับเป็นดิจทิัลเต็มรูปแบบ 
(Digitization)  
 
 



5 

 

 

ระบบราชการเดมิ ระบบราชการใหม่ (ระบบราชการ 4.0) 

การด าเนินงานเชิงรับตามสถานการณท์ี่เกิดขึ้น 
(Passive) 

การด าเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
(Pro-Active) 

ยึดกฎเกณฑ์ และมุง่เน้นแต่การปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย (Rule-based, Performance-oriented) 

สร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏบิัติงาน (Innovation, Smart 
regulation, Results-oriented) 

ปฏิบัติงานตามนโยบาย ขับเคลือ่นโดยภาครัฐเป็น
ศูนย์กลาง (Government-driven) 

ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centric) 

ระบบการท างานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง  (Red tape, 
Costly) 

สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน ท าน้อย 
ได้มาก (Creating value for the public, Doing 
more and better with less) 

เปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอเฉพาะราย/เปิดเผยข้อมูล
จ ากัด (Close system, Upon Request only) 

เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ   (default)  ในรูปแบบที่
สามารถน าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ  (Open  
system.  Open access) 

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิมๆ (Routine 
Work) 

สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการท างาน
รูปแบบเดิมและสามารถตอบสนองได้ทันที (Non-
routine problem solving, Real-time 
capability) 

ต่างหน่วยงานต่างท างานกนัล าพังโดยไม่มีการแบ่งปัน
ทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน (Stand-alone) 

แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน (Shared 
Services) 

วางนโยบาย และปฏิบตัิงานโดยใช้ความรู้สึก  
และคาดเดาเอาเอง (Intuition) 

ปฏิบัติงานบนพืน้ฐานของข้อมูลความต้องการของ
ประชาชน และวางนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบตัิให้
เกิดผลได้จริง (Data-driven, Demand-driven,  
Actionable policy solutions) 

บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ  
(Office-hours only) 

บริการประชาชนตลอดเวลา  
(On-demand services) 

มีความเชี่ยวชาญ/ช านาญเฉพาะทาง 
(Expert/Specialist) 

มีีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาและสร้างคุณคา่ 
(Knowledge worker) มีความสามารถในการเรียนรู้ 
(Educability) มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethic ability 

ข้าราชการแบบดั้งเดิม (Public administrator) มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurship) 
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1.3  คุณลักษณะส าคัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0 
 จากแนวคิดใหม่ดังกล่าว อาจสรุปเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการปฏิบัติงานในระบบราชการ 4.0 ดังนี้ 1 

 
ท างานอย่างเปิดเผย โปรง่ใส  
เอื้อใหบุ้คคลภายนอกและ
ประชาชนเขา้ถงึข้อมลูได้ 

2 

 
ท างานเชงิรกุ แก้ไขปญัหา 
ตอบสนองความตอ้งการ 

ของประชาชน และสรา้งคณุคา่ 

3 

 
แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เชื่อมโยงการท างานซึ่งกันอย่าง
เป็นเอกภาพเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

4 

 
ใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัในการบรหิาร
จดัการ มฐีานข้อมลูที่ทนัสมยัเพื่อ
สนบัสนนุการวางแผนยุทธศาสตร์
และการตัดสนิใจในการท างาน 

5 

 
ปรบัรปูแบบการท างานให้

คล่องตวัรองรบัการประสานงาน 
แนวระนาบและในลักษณะ

เครือขา่ย 

6 

 
ท างานอย่างเตรียมการไวล้ว่งหนา้
ตอบสนองตอ่สถานการณท์นัเวลา
มีการวเิคราะห์ความเสีย่งทั้งใน

ระดบัองคก์ารและในระดบั
ปฏบิตัิการ 7 

 
เปิดกวา้งใหภ้าคสว่นอื่นเข้ามามี

สว่นรว่ม ถา่ยโอนภารกิจไป
ด าเนนิการแทนได้ 

8 

 
สง่เสริมให้เกดินวตักรรม ความคดิ

รเิริ่ม และการประยุกตใ์ช้องค์
ความรู้ในการท างานทีท่นัต่อการ

เปลีย่นแปลง 

9 

 
บุคลากรทุกระดบัพร้อม

ปรบัเปลีย่นตวัเองสู่องค์การ 
ที่มคีวามทันสมยัและ 

มุ่งเนน้ผลงานที่ด ี

  

  
 

10.ความส าคญักบับุคลากร ดึงดดูบุคลากรที่มศีักยภาพสงู พฒันา
อยา่งเหมาะสมตามบทบาทหนา้ที ่สรา้งความผูกพนัสรา้งแรงจูงใจ มแีผน
เชงิรุกรองรบัการเปลีย่นแปลงด้านบคุลากร 
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สว่นที ่ 2 
การขับเคลือ่นหนว่ยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0  

 

2.1  การขับเคลื่อนระบบราชการ  4.0   
       โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 จากแนวคิดของระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น ามาพัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริม
ให้ส่วนราชการน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดย
เชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์และปรับปรุงองค์การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
มีข้อก าหนดที่พัฒนาบนแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถน ามา
วิเคราะห์เชื่อมโยงกับคุณลักษณะทั้ง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 ได้ดังนี้ 

ภาพที ่ 2  ความเชื่อมโยงของเกณฑ์ PMQA กับระบบราชการ  4.0 
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มิติที่ 1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connectedness Government) มีความสัมพันธ์
กับ PMQA ในหมวดที่ส าคัญ ได้แก่ 

 หมวด 1 การน าองค์การ ผู้บริหารของส่วนราชการจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์   
มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล มีความโปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการต้องมีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Thinking) โดยก าหนดเป้าประสงค์ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ภาระหน้าที่และบริบทของส่วนราชการเท่านั้นแต่ยัง
ต้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการแก้ปัญหาในเชิงรุกที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เอ้ือให้สาธารณะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองในเชิงรุก และสอดรับกับความต้ องการของประชาชน 
(Proactive and Customize)  

 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ คือการท าให้ทุกกระบวนงานมีความเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการออกแบบการท างานจากต้นน้ าถึงปลายน้ าเพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิผล รวดเร็ว  
ลดต้นทุน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนการท างานในรูปแบบเก่า โดยค านึงถึงประสิทธิผลของ
กระบวนการท างานทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกัน 
 
มิตทิี ่2 การยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง (Citizen Centric) มีความสัมพนัธก์บั PMQA ในหมวดทีส่ าคญั ได้แก่  

 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการต้องเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชน (Demand Driven) ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลาย
ตามพ้ืนที่ ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น การให้บริการบางเรื่องต้องคิดก่อนล่วงหน้า (Proactive) 
อาจเป็นการคิดร่วมกันระหว่างประชาชนและภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างนวัตกรรมการให้บริการ 
(Service Innovation) โดยใช้รูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) 
และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ส่วนราชการจะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของ
บุคลากรเป็นเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการและเข้าใจความคาดหวังของประชาชน   (Proactive to 
Customer Needs) เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการแก้ไขปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้  
อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และเกิดประสิทธิผล ด้วยจิตส านึกที่มีในการปรับปรุง ใส่ใจคุณภาพและการให้บริการ
ในแง่มุมของการเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship) ท างานร่วมกับประชาชนเพ่ือน าสู่
สัมฤทธิผลของความยั่งยืนและความสุขทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน (Happy Worker and Happy Citizen)  

 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส่วนราชการต้องออกแบบระบบการให้บริการที่ท าให้
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก (Citizen-centric Design Concept) กระบวนการท างานต้องค านึงถึง 
การให้บริการที่บูรณาการและมีความเชื่อมโยงกันของหลายๆ หน่วยงาน ( Integrated Service, Horizontal 
Approach) หรือมุ่งเน้นความต้องการของผู้รับบริการเป็นที่ตั้งการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิ ด
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ประโยชน์สูงสุด (Digitalized Service Process) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดแก่ประชาชนและภาคสังคม ด้วย
ต้นทุนที่ลดลงและคุ้มค่า 
 
มิติที่ 3  มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  (Smart and High Performance) เกี่ยวข้องกับ PMQA ในหมวดที่
ส าคัญ ได้แก่  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนราชการจะต้องมีมุมมองในการปรับรูปแบบ  
การท างาน และการน าเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงให้เกิดนวัตกรรมโดยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Strategic Collaboration) และการเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (Actionable Policy 
Solution) 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ต้องมีความเหมาะสม ทันสมัยใช้งานได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Digitalization & Administration)  
ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) เพ่ือน าไปสู่ 
การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล (Organizational Learning)  

 หมวด 5 การมุ่ งเน้นบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องสอดรับกับทิศทาง 
การปรับเปลี่ยนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการรวมกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย
สาขาเข้ามาร่วมท างานเพ่ือแก้ปัญหาและโจทย์ที่มีความซับซ้อนร่วมกัน (Trans-disciplinary) มีแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรอบรู้ ใช้ข้อมูลเป็น เปิดสู่การเรียนรู้  (Knowledge worker) ทั้งนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความ
พร้อมเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนาไปควบคู่กัน (Educability & Ethic Ability) 

 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ กระบวนการท างานต้องค านึงถึงการแบ่งปันทรัพยากร 
เพ่ือให้ลดต้นทุนลง ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยให้ทุกกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Virtualization and Shared service)  
มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในทุกกระบวนงานเพ่ือให้องค์การมุ่งสู่ระบบการท างานที่มีขีดสมรรถนะสูง
และมีความเป็นเลิศในระบบปฏิบัติงาน (Operational Excellence)  

การที่จะท าให้การท างานบรรลุผลดังกล่าวต้องอาศัยหมวด 1 การน าองค์การ คือ ผู้น าต้อง
เชื่อมโยงและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือให้เกิดนวัตกรรม การปรับปรุง (Align and Empower) และบูรณาการ
ไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การในทุกด้านในหมวด 7 และเกิดผลกระทบที่น าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
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2.2  เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 

 ถึงแม้ว่าส่วนราชการจะมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทั้ง 7 หมวด 
รวมถึงข้อก าหนดของเกณฑ์ PMQA โดยใช้เป็นระบบการรับรองในระดับการพัฒนาที่ 250 - 275 คะแนน 
และใช้เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศรายหมวดตามแนวทางการขอรับรางวัลเลิศรัฐ (ระดับ 300 คะแนน)  
แต่ทั้งสองแนวทางยังมีแนวคิดในเชิงตั้งรับ (Reactive) คือ เป็นการด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือ
พัฒนาปรับปรุงโดยยึดบริบทของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนา
องค์การไปสู่การบูรณาการกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการเร่งให้เกิดการ
ปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์การและการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดผล 
 กล่าวคือ  ใช้กลไกของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาปรับการด าเนินการจากแนวคิด
แบบตั้งรับ ไปสู่การท างานเชิงรุก (Proactive) และการสร้างนวัตกรรมสู่ประสิทธิผลและตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ (Effective & Innovative) โดยแนวคิดการพัฒนามี 3 ระดับ สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับมิติต่าง  ๆ 
ของระบบราชการ 4.0  
 

 ระดบัพืน้ฐาน (Basic)  
 เป็นการด าเนินงานในเชิงตั้งรับ คือ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และระเบียบปฏิบัติ ระดับก้าวหน้า (Advance) 
เป็นการด าเนินงานในเชิงรุก คือ คิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน และมีการคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้าระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)  เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
จนเกดิประสิทธิผลและมีนวัตกรรม (Effective & Innovative) โดยมีค าอธิบายมิติย่อย ดังต่อไปนี้ 
 1) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) มีการพัฒนาจากพ้ืนฐานการท างานในเชิงให้ความร่วมมือ 
(Cooperation) ไปสู่การบูรณาการวางแผนการท างานร่วมกัน ( Integration) และต่อยอดไปสู่การท างานใน
เชิงร่วมกันคิด ร่วมกันท างานให้ได้ค าตอบที่ดี (Collective Solution) 
 2) นวัตกรรม (Innovation) จากนวัตกรรมของกระบวนการภายในหน่วยงาน ( Internal Process 
Innovation) คือการลดขั้นตอนการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไปสู่นวัตกรรมของผลผลิตและการบริการ 
(Service Innovation) คือนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนา และสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุง
บริการหรือสร้างบริการใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ไปสู่นวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Policy/Outcome) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทัน
ต่อสถานการณ ์
 3) ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและสามารถ
สื่อสารได้ฉับไว รวดเร็วขึ้น (Usage/ data base Collection of Data & Communication) ไปสู่ระบบดิจิทัล
ที่ ใช้ ในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ หรือ ประชาชน เกิดประสบการณ์ของผู้ รับบริการที่ เหนือ 
ความคาดหมาย ท าให้ประชาชนประทับใจ หรือสามารถติดตามกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงปลายได้รวดเร็ว 
(Citizen  Experience, End to End Process) เช่น ระบบเตือนไปยังผู้รับบริการล่วงหน้าโดยไม่ต้องใช้ระบบ
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บัตรคิวหรือการนั่งรอไปสู่ระบบดิจิทัลที่บูรณาการทุกภาคส่วนและสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้ ( Integrated 
and Connectedness) เช่น การมีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันและสามารถดูได้ทุกที่ ทุกเวลา มีความสะดวก
ประชาชนและผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องร้องขอ 
 4) ผู้รับบริการ (Customer) ระดับตั้งรับ คือ การให้บริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
(Service  Quality and Customer Satisfaction) ไปสู่การให้บริการในเชิงรุกและการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
มีประสิทธิผล (Proactive  Services, Compliant Resolution Management (CRM))  คือ มีการวางแผน
รองรับการบริการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง มองเห็นปัญหา และมีกระบวนการในการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เป็ นระบบเ พ่ือ ไม่ ให้ เ กิ ดขึ้ นซ้ า อี ก  และพัฒนาไปสู่ ก าร ให้ บริ การที่ ส ามารถออกแบบตรงกั บ 
ความต้องการของประชาชน (Personalized Services)  หรือคิดร่วมกันเ พ่ือสร้างกลไกขึ้นมาใหม่  
(Government Innovation Lab) 
 5) กระบวนการ (Process) ระดับตั้งรับในการจัดการกระบวนการ คือ  การท างานอย่างเป็นระบบได้
มาตรฐาน มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานในการท างาน และการบริการ (Standardization) มีการปรับปรุงงาน 
ตามวงจร P-D-C-A ไปสู่เชิงรุกในการปรับปรุงกระบวนการโดยวิเคราะห์จากข้อมูลทั้งภายในและภายนอก  
(Data-driven Improvement) เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าปัญหาอยู่ตรงไหนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
การกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม จนสามารถเทียบเคียง (Benchmark) กับกระบวนการท างานของ
องค์การอ่ืน เพ่ือใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้เป็นเลิศ (Integrated Process Improvement Operational 
Excellence) 
 6) บุคลากร (People) ระดับตั้งรับ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติตามระเบียบ ตอบสนองและท างานตาม 
การสั่งการที่มาจากระดับบนสู่ระดับล่าง (Rule-base, Responsive, Top-down) การพัฒาไปสู่เชิงรุก คือ 
เป็นบุคลากรที่มีจิตส านึก มีความเชี่ยวชาญ มีความคล่องตัว มีความสามารถหลากหลาย (Integrity, Professional, 
Tran-disciplinary) และเมื่อพัฒนาไปสู่ระดับเกิดผลคือเป็นบุคลากรที่แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่ม และ 
มีความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ (Public Entrepreneurship) 
 7) ผู้น า  (Leadership) ระดับตั้งรับหรือพ้ืนฐานเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ น าเป็น คิดเป็น (Effective 
Leadership) พัฒนาก้าวหน้าเป็นผู้น าที่ท างานแข็งขัน จริงจัง ใส่ใจในรายละเอียด (Actively Engaged, Pay 
Attention to Details) และพัฒนาไปสู่ผู้น าส าหรับศตวรรษท่ี 21 (21st Century Leadership) 
 8) ผลลัพธ์ (Results) จากการบรรลุผลตามยุทธศาสตร์องค์การ (Organization) ไปสู่การบรรลุผล
ตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Sector) จนไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) 
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สว่นที ่ 3 
กรอบการประเมนิสถานะการเปน็ระบบราชการ 4.0 

 

3.1  ระดับในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
 เครื่องมือการประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินเพ่ือตอบสนองพันธกิจตามหน้าที่ส่วนราชการ และการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ด้าน  
การพัฒนาของประเทศ โดยเข้าใจความท้าทายทั้งของส่วนราชการ และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือตั้ง 
เป้ายุทธศาสตร์ที่ท้าทาย โดยมีระดับการพัฒนา 3 ระดับ คือ  
  

 (1) ระดับพื้นฐาน (Basic) มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนนส่วนราชการที่มีคะแนนประเมิน
โดยรวมในระดับ 300 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญในทุกหมวดอย่างเป็น
ระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของ
ส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
 

 (2) ระดับก้าวหน้า (Advance) มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ  400 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญในทุกหมวด
อย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง  ๆ  อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและ
หน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ มีการพัฒนา  
ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 
 

 (3 )  ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)  มีผลประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน  
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน หมายถึงมีแนวทางและการด าเนินการในเรื่อง
ส าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่างๆ จนเกดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ  
มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล 
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 ในการประเมินโดยใชเ้กณฑ์ PMQA 4.0 มีแนวทางในการประเมินหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) 
และหมวดผลลพัธ ์ (หมวด 7) ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร.  ดงันี้ 
 

หมวด 1 - 6 มกีารด าเนนิการใน 3 ระดบั คือ 
ระดบั ระดบัพืน้ฐาน  

(Basic) 
ระดบักา้วหนา้  
(Advance) 

ระดบัพฒันาจนเกดิผล 
(Significance) 

คะแนน 300 400 500 
ค าอธบิาย มีแนวทางของการด าเนินการ 

ที่เป็นระบบและถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธผิล  (Approach and 
Deployment หรือ A&D) 

แนวทางในการด าเนนิการ 
มีความสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ขององค์การและ
ของระดับประเทศ(Alignment) 

แนวทางการด าเนนิการ 
มีการบูรณาการกับสว่นงาน
ภายในและสนบัสนุนการ
เกิดผลสู่ประชาชนและ 
ภาคส่วนตา่ง ๆ (Integration) 

หมวด 7 มีการด าเนนิการใน 3 ระดบั คอื 
ระดบั ระดบัพืน้ฐาน  

(Basic) 
ระดบักา้วหนา้ (Advance) ระดบัพฒันาจนเกดิผล 

(Significance) 
คะแนน 300 400 500 

ค าอธบิาย มีการระบุตัววัดที่ส าคัญ และ
มีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล
กับกระบวนการ มีการ
ตั้งเป้าหมายที่ความท้าทาย
โดยมีการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(Level and Early Trend) 

ตัววัดได้รับการปรับปรุงและ 
มีผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 1 – 5 (Focus 
Improvement) 

ตัววัดได้รับการปรับปรุงและ
มีผลลัพธ์ดีกว่าค่าเป้าหมาย
เกินร้อยละ 5 อันเป็นผลมา
จากความพยายามในการ
ปรับปรุงทุกส่วนงาน 
(Integration) 

3.2  เกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 

 PMQA 4.0 คือ  เครื่องมือการประเมนิระบบการบรหิารของสว่นราชการในเชงิบรูณาการเพื่อ
เชื่อมโยงยทุธศาสตรข์องสว่นราชการกบัเป้าหมายและทิศทางการพฒันาของประเทศ โดยมวีตัถุประสงค์ 
เพื่อเปน็แนวทางใหห้นว่ยงานภาครฐัพฒันาไปสูร่ะบบราชการ 4.0 
 กรอบการประเมิน PMQA 4.0 มีทั้งหมด 7 หมวด (อิงตามเกณฑ์ PMQA ฉบับ พ.ศ. 2558)  
โดยหมวด 1 – 6 ซึ่งเป็นหมวดกระบวนการจะมีประเด็นในการพิจารณาหมวดละ 4 ประเด็น ส่วนหมวด 7 
ซึ่งเป็นหมวดผลลัพธ์การด าเนินการจะมีประเด็นในการพิจารณา 6 ประเด็น รวมทั้งหมด 30 ประเด็นในการ
ประเมิน แต่ละประเด็นจะมีระดับการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ พ้ืนฐาน ก้าวหน้า และพัฒนาจนเกิดผล 
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เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์การ โดยส่วนราชการ ก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับ 
กับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลที่มี ประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้าง
ความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้น ให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
 

 
ภาพประกอบ 

Basic Advance Significance 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร ์

ตอบสนองพนัธกิจ 
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร ์
สอดรับกับยุทธศาสตร ์

ประเทศ 

สร้างนวตักรรม/ 
วัฒนธรรมที่มุ่งประโยชน์

สุขประชาชน 1.1 ระบบการน าองคก์าร 
ทีส่รา้งความยัง่ยนื 

 
ภาพประกอบ 

 

นโยบายการป้องกันทุจริต
และระบบก ากับดูแล 

ที่มีประสิทธิภาพ 

การติดตาม  ปรบัปรุง  
และรายงานผลต่อ

สาธารณะและหนว่ยงาน
บังคับบัญชา 

ผลการประเมินในระดับดี
โดยหน่วยงานภายนอก
เป็นแบบอยา่งที่ดีและ 

การสร้างต้นแบบ 
ด้านความโปร่งใส 

1.2  ปอ้งกนัทจุรติและสรา้ง
ความโปรง่ใส 

 
ภาพประกอบ 

 

สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ ์

ผ่านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในและ 
การสร้างเครือข่าย

ภายนอก 

การตั้งเป้าหมายทา้ทาย 
และการส่งเสริมให้เกิด 

นวัตกรรมของ
กระบวนการ และการ

บริการ 

สร้างนวตักรรมเชิง
นโยบาย ที่มผีลกระทบสูง

ที่สามารถ แก้ปัญหา 
ที่ซับซ้อน 1.3  การมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์

ผา่นการสรา้งการมสีว่นรว่ม
จากเครือขา่ยทัง้ภายในและ

ภายนอก 
 

ภาพประกอบ 
 

ติดตามตัวชี้วัดและ 
ผลการ ด าเนนิงาน 

อย่างต่อเนื่อง 

การใช้กลไกการสื่อสาร
และ เทคโนโลยีดิจทิัล 
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาอย่างทนักาล 

ติดตามผลด าเนนิการและ 
ผลกระทบระยะสัน้และ 

ระยะยาวที่มีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม 

1.4  ค านงึถงึผลกระทบตอ่
สงัคมและการมุง่เนน้ใหเ้กดิ 

ผลลพัธ ์
 

หมวด  1  การน าองคก์าร 
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1.1 ระบบการน าองค์การของส่วนราชการได้สร้างองค์การที่ยั่งยืน โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์  
      เชื่อมโยงสู่การบรรลุพันธกิจ การมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน และการบรรลุผลยุทธศาสตร์ชาติและ 
      ความสามารถในการแข่งขัน 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 ผู้บริหารของส่วนราชการ 
ได้สร้างความยั่งยนืโดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง ต่อ
พันธกิจ และภาระหน้าที่ของ
ส่วนราชการ (Mission based) 

 มีการถ่ายทอดผ่านระบบการ
น าองค์การเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการทัว่ทั้งสว่นราชการ 

 

 บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์เปา้หมายและตัวชี้วดั 
ชัดเจน ตอบสนองต่อพันธกิจและ
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ 

 ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์ เปา้หมายและตัวชี้วดั 
ไปสู่ ทุกระดับขององค์การอย่าง
ทั่วถึง  

 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสาร 
ภายในองค์การทั่วถึง รวดเร็ว  
ทันการณ ์

น าเสนอระบบการน าที่เข้มแข็งขององค์กร
มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์
เป็นจุดเร่ิมต้นในการสรา้งความยั่งยืน  

ตวัอยา่ง 
สพฐ. ก าหนดวิสัยทัศน์  ในการเป็นองค์กรมุ่ง  
“สร้างคุณภาพทนุมนษุย์  สู่สงัคมอนาคต 
ที่ยั่งยืน”  และก าหนดนโยบายที่ส าคัญ  6 
ด้าน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามพันธกิจ  
นโยบายแต่ละด้านระบุตัวชี้วดัความส าเร็จ 
(ตามแผนปฏิบตัิราชการ สพฐ.) รวมทั้ง 
การก าหนดเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ที่ 
ท้าทายและตัวชี้วัดทีส่ าคัญ ในระดับกรม 
(สพฐ.) ถ่ายทอดสู่การตั้งเปา้หมายต่าง ๆ 
ในระดับส านัก สว่นกลาง และระดับ สพท. 
สู่หน่วยปฏบิัติ คือ โรงเรียน ซึ่งผลจาก 
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องท าให้ระบบ
การศึกษาไทย ได้รับการพฒันาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ  

 
Advance 

 ผู้บริหารของส่วนราชการได้
สร้างความยัง่ยืนโดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ 
พันธกิจและภาระหน้าที่ของ
ส่วนราชการและสอดรับกับ
ยุทธศาสตรช์าติ (Alignment 
with National Strategies) 

 การก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

  สนับสนนุการบรรลุยุทธศาสตร ์
และสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ 

  พิจารณาและค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

ส่วนราชการมีการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่
ส าคัญอย่างรอบดา้น ทั้งปัจจัย ภายนอก 
(External Factor) และปัจจัยภายใน 
(Internal Factor) ในการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ เพื่อสร้าง
แผนงาน และโครงการที่สนับสนุนการ
บรรลุยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและ
ระดับประเทศ  
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
  ตวัอยา่ง 

 เช่น คณะผูบ้ริหาร สป.มท. ระบุเป้าหมาย
จาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) เป้าหมายของ
รัฐบาล (2) ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน และ (3) เป้าหมายขององค์การ
ด้านการบริหารจัดการและ ข้อจ ากัด 
ของบุคลากร งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ฯ 
พร้อมกับศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป้าหมายของรัฐบาล เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์ 10 ปีของ มท. แผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ สป.มท./มท. น าไปสู่การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ก าหนดเป้าหมาย ที่ชัดเจน  
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 
Significance 

 ผู้บริหารของส่วนราชการได้
สร้างความยัง่ยืนโดยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองต่อพันธกิจและ 
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ 
สอดรับ กับทิศทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์ชาติ และ 
ยุทธศาสตร์พืน้ที่สรา้ง
นวัตกรรมและวัฒนธรรม ใน
การมุ่งประโยชนส์ุข 
ประชาชน (Innovation, 
Citizen-centric) 
 

 
 
 

 การก าหนดวิสัยทัศน์และ ยทุธศาสตร์
ของส่วนราชการ  

 บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ/ 
ยุทธศาสตร์พืน้ที่ (ถ้าม)ี  

 สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด 
วัฒนธรรมที่มุ่งเนน้ประชาชน เช่น  
มีนโยบายการสรา้งนวัตกรรม การ
ให้บริการเพื่ออ านวยความ สะดวก
และตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน 

เช่น สป.สธ.มีการรวบรวมการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เทคโนโลยี และ ระบบ
สาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งแนวโน้ม
ของตัวชี้วัดส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนความ
ต้องการและความคาดหวังของภาค
ประชาชนที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไป  เช่น  
มีความต้องการคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น  
การก้าวเข้าสู่ สังคมผูสู้งอายุ แนวโน้มการ
เกิดอุบัติภัย การเกิดตลาดใหม่ของอีคอม
เมอร์ส น ามาสร้างจุดเนน้ของแผนงานและ
โครงการที่ลงไปถึงภาคธุรกิจ การบริการ 
และประชาชน ตลอดจนสรา้งนวัตกรรม
ต่าง ๆ เชน่ การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการ 
ได้สะดวก เป็นตน้ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส 

 

Basic 
 นโยบายและระบบการก ากับ

ดูแลที่เสริมสร้าง ความโปร่งใส
และการป้องกันทจุริต รวมทั้ง
ระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ  
 

 แนวทางและระบบการตรวจสอบ
ก ากับดูแลที่เสริมสร้างความโปรง่ใส 
และป้องกันทจุริต มาตรการที่
ถ่ายทอดสู่การปฏบิัติ และตดิตาม
รายงานผลอยา่งชัดเจน การ
บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มีการด าเนินการดา้นการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลตามเครื่องมือ มาตรฐานที่มีอยู่ 
และมีตัววัดในการติดตามการด าเนินงาน  

ตวัอยา่ง 
เช่น การจัดท าแผนป้องกันปราบปราม
ทุจริตของส่วนราชการ  การจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน มีหน่วยราชการ ใสสะอาด 
มุ่งเน้นความโปร่งใส มีระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียน การวางระบบตามแนวทาง ITA 
เป็นต้น 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 

Advance 
 การประเมินประสิทธิผล และ 

ตัววัดการป้องกันทุจริต และ 
การสร้างความโปร่งใส ภายใน
ส่วนราชการ และมีการปรบัปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 

 การรายงานผลการด าเนนิการ
ของส่วนราชการ ต่อสาธารณะ 
และหน่วยงาน บังคับบัญชา 

  มีตัววัดในการตรวจติดตาม ป้องกัน 
การทุจริต และมีการปรบัปรุง
สม่ าเสมอ 

 มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก  
(Pro-active) เชน่ พัฒนา 
กระบวนการท างานให้โปร่งใส  

 มีระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ สร้าง
กระบวนการติดตามตรวจสอบ  
การทุจริต และการปกป้องผู้ร้องเรียน
เปิดเผยผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ 

ส่วนราชการมีระบบควบคุมและสร้าง
มาตรการการป้องกันทุจริตภายใน 
หน่วยงานที่ชัดเจน จะมีการติดตาม
ประเมินประสิทธิผลของมาตรการ  
อย่างสม่ าเสมอ น ามาใช้ในการปรับปรุง 
เชิงรุก มีการรายงานผลการด าเนินการต่อ
สาธารณะและหนว่ยงานบงัคับบัญชาในมิติ
ที่เป็นที่สนใจ ของประชาชน เชน่  
การจัดท ารายงานด้านการต่อตา้นทุจริต 
เป็นต้น 

 
Significance 

 ผลการประเมินความโปร่งใส
ในระดับองค์การ โดยองค์การ
อิสรtระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

 เป็นแบบอยา่งที่ดีและการ
สร้างต้นแบบดา้นความ 
โปร่งใส 

 มีดัชนีความโปร่งใสจากการประเมิน
โดยองค์การอิสระและมีผลลัพธท์ี่ดี  

 มีการส่งเสริมการเป็นองค์การดา้น  
ความโปร่งใส เช่น มีการค้นหาความ
เป็นเลิศ (Best Practice : BP)  
ด้านความโปร่งใส  

 มีการสร้างต้นแบบ (Role Model) 
ด้านความโปร่งใส ได้รับรางวัลดา้น
ความโปร่งใสจาก องค์การภายนอก 

ส่วนราชการมีตัววัดที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินความโปร่งใสในระดับประเทศ และ
นานาชาติมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ภายนอก มีการด าเนนิ โครงการใสสะอาด
ต่อต้านการทุจริต และผลการด าเนินการ
จนเป็นตน้แบบ ด้านความโปร่งใสและ 
การป้องกันและปราบปรามทจุริตในภาครัฐ 
เช่น ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วย งาน
ภาครัฐ (ITA) ในระดับที่ดี เปน็ตน้ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
1.3 การมุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอก 

 

Basic 
 การสื่อสารและการสร้าง

สภาพแวดล้อมภายในเพื่อให้
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 การสร้างกลไกที่เอ้ือให้
ประชาชนและเครือข่าย
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการท างาน 

 ส่วนราชการมีแนวทางสื่อสารและ
สร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

 มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น จากองค์การภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมกันในการท างาน 

มีการตั้งคณะท างานร่วมระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน มีการปรับปรุงและ แก้ไข กฎ 
ระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
องค์การและประชาชน มีคณะกรรมการ
ร่างกฎหมายฯ เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้มีความ ทันสมัยและเป็นปัจจบุัน  
มีระบบการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อใช้ 
ในการท างาน เชน่ VDO Conferences 
และมีระบบการตรวจราชการ เพื่อมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
Advance 

 การตั้งเป้าหมาย ทา้ทาย และ 
การส่งเสริม ให้เกิดนวัตกรรม
ของ กระบวนการและการ 
บริการผ่านเครือข่ายภาค 
ประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น 

 มีการตั้งเป้าหมายทีท่้าทายรองรับ
การเปลี่ยนแปลง  

 มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมของกระบวนการท างาน 
และการให้บริการผ่านเครือข่ายภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น 

ผู้บริหารก าหนดตัววัดที่มีความส าคัญใน
การติดตามและการบรรลุผลด้านต่างๆ 
พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายทา้ทาย และกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือ ในการบรรลุผลสัมฤทธิ์  

ตวัอยา่ง 
เช่น มีนโยบายขับเคลื่อนในทุกๆ ระดับเพื่อ
ลด ความเหลื่อมล้ า สรา้งรายได ้ลดความ
ยากจนของประชาชน โครงการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์พืชผลเกษตรท้องถิ่นให้มีราคาดี 
โดยอาศัยความ ร่วมมือกับเอกชน ท้องถิ่น 
และประชาชน เปน็ต้น 

 
Significance 

 การสร้างนวตักรรมที่มี
ผลกระทบสูงและเชิงนโยบาย
ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อน 

 ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
เชิงนโยบายที่ส่งผลในระดับประเทศ
และน าไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน เช่น การสร้างความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานหรือการใช้ กลไก
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) 
โดยน ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ 
ประชาชน/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 

ตวัอยา่ง 
เช่น ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข 
มีแนวคิดในเชิงนโยบาย เร่ือง Smart 
Health ID เพื่อพัฒนาการให้บริการ 
การรักษาโรคและสุขภาพ ของสถานบริการ
ทั่วประเทศ บริการประชาชนให้รวดเร็ว  
ลดขั้นตอน การบริการ และลดค่าใช้จ่าย 
เช่น ประชาชนทุกครอบครัวจะต้องมี หมอ
ประจ าเปน็เวชศาสตร์ครอบครัว เพราะ 
ต้องดูแลสุขภาพของ ครอบครัวตลอด
อายุขัย เป็นต้น 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
1.4 การค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิด ผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์  

 
Basic 

 การประเมินและติดตามโครงการ 
กระบวนการ และ ยุทธศาสตร์
ที่อาจมีผลกระทบ เชิงลบต่อสังคม 

 การติดตามตัวชี้วัดและผล 
การด าเนินการขององค์การ
อย่างต่อเนื่อง 

 ประเมนิความเสี่ยงโครงการกระบวนการ 
และยุทธศาสตร์ที่อาจมผีลกระทบเชิง
ลบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  

 เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ เช่น การท าประชา
พิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้ง
ก่อน/ระหว่าง/ หลังด าเนินโครงการ 

 ก าหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการ
ถูกติดตาม/ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

มีการก าหนดตัววัดและกระบวนการ 
ในการรายงานติดตามผลของโครงการและ
ยุทธศาสตร์ตา่ง  ๆ รวมทั้งโครงการที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนผา่นกลไกการ 
ติดตามรายงานผล และการตรวจราชการ 
รวมทั้งการใช้จ่ายตามงบประมาณ อย่างมี
ประสิทธผิล 

 
Advance 

 การติดตามรายงานผลกระทบ
โดยผ่านกลไกการสื่อสารและ
เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างทนัการณ์
ประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น 

 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจทิัล 
ที่ทันสมัยเพื่อติดตามตัวชีว้ัดและ 
ผลการด าเนนิการเพื่อรายงานผลไ 
ด้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อการแก้ไข
ปัญหาได้อยา่งรวดเร็วและทนั
เหตุการณ์ 

ส่วนราชการได้มีการพัฒนาเครื่องมือ 
ด้านการรายงานและมีระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลในการติดตามและรายงานผลที่
ทันสมัยใชง้านง่าย  

ตวัอยา่ง 
เช่น มี Framework ของการรายงานข้อมูล
แบบ real time บนเวบ็ไซต์ของส่วน
ราชการ การรายงาน ข้อมูลดา้นทรัพยากร
น้ า การเพาะปลูกพชืหลักต่างๆ การเฝ้า
ระวังป้องกันโรค และมาตรการในการ
ส่งเสริมตลาด มีการบูรณาการการตรวจ
ติดตามร่วมกับทุกภาคส่วนและเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังและร่วมแก้ปัญหาของแต่ละ
พื้นที่ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
Significance 

 การติดตามผลการด าเนนิการ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวและ
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ  

 ส่วนราชการมีการก าหนดตัววัด 
ที่บรรลุผลลัพธ์ในเชงิยุทธศาสตร์ 
ของส่วนราชการ/ยุทธศาสตร์พืน้ที่ 
(ถ้ามี)/ยุทธศาสตรช์าติ 

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ
มีการติดตามตัววัด โดยมีการ 
วิเคราะห์เพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์ 

ผู้บริหารของส่วนราชการมีการติดตามผล 
การด าเนินการขององค์การและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสัน้ ระยะยาว โดย
ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบ และ ประมวลผล
จากภาคส่วนต่าง  ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้
อย่างฉับไว เชน่ น าสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

และก าหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อ
ป้องกัน/ ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อ
ผลลัพธท์ี่ดีต่อ เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

ขณะเดียวกัน เสริมมาตรการที่จะสนบัสนุน
ให้ส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และ สิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นตน้ 

 
 
 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลง
และสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไป 
ทุกภาคส่วนมีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผล อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
 

ภาพประกอบ 
 
 

Basic Advance Significance 
กระบวนการวางแผน 

ยุทธศาสตร์ที่เปน็ระบบ 
ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและบรรลุ 

พันธกิจองค์การ 

แผนยุทธศาสตร์ตอบสนอง 
ความท้าทายของส่วน

ราชการ มีการคาดการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงที่ก าลัง

จะเกิดในอนาคต 

แผนยุทธศาสตร์เพิ่ม 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้างโอกาส และ
ส่งเสริม การพัฒนาประเทศ 

2.1 แผนยทุธศาสตรท์ีต่อบสนอง
ความทา้ทายและสรา้งนวตักรรม 

เพือ่การเปลีย่นแปลง 
ภาพประกอบ 

 
 

ก าหนดเป้าประสงค์และ 
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองพันธกิจ 
ในระยะสัน้ ระยะยาวและ 

สร้างการปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ผลกระทบของ 
เป้าประสงค์และตวัชี้วัด  
ทั้งระยะสัน้และระยะยาว 
ต่อยุทธศาสตร์ประเทศ 

วิเคราะห์ผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจ สงัคมสาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรง

และทางอ้อม 2.2 เปา้หมายยทุธศาสตร ์ 
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวสอดคลอ้ง

พนัธกจิและ ยทุธศาสตรช์าต ิ
 
 

ภาพประกอบ 
 
 

แผนครอบคลุม 
ทุกส่วนชดัเจน  

มีการสื่อสารสู่การปฏบิัต ิ

แผนเน้นประสทิธิภาพ  
ท าน้อยได้มากและ 

สร้างคุณค่าแก่ประชาชน 

บูรณาการกับแผนงาน  
ด้านบุคลากรการใช้

ทรัพยากรการใช้ข้อมูล
ร่วมกัน 

2.3 แผนงานขบัเคลือ่น  
ลงไปทกุภาคสว่น 

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์
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ภาพประกอบ Basic Advance Significance 

 
 
 

การติดตามรายงานผล 
และการบรรลุเปา้หมาย  

เชิงยุทธศาสตร์ 

การคาดการณ์  
การแก้ปัญหาและการ
ปรับแผนให้ทนัต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

ปรับแผนตอบสนอง  
ได้ทันเวลาเชิงรุก 
มีประสิทธิภาพ 

2.4 การตดิตามผลการแกไ้ข
ปญัหา และการรายงานผล 

 
2.1 แผนยทุธศาสตรท์ีต่อบสนองความทา้ทาย และสรา้งนวตักรรมเพือ่การเปลีย่นแปลง 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

อย่างเป็นระบบ ทัง้ระยะสั้น
และระยะยาว ตอบสนอง 
ความต้องการของ ประชาชน
และบรรลุพนัธกิจ ส่วนราชการ  

 แนวทางการถ่ายทอด 
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เป็น
ระบบและสนับสนุนการบรรลุพนัธกิจ
ส่วนราชการทั้งระยะสัน้ ระยะยาว  

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ
แข่งขัน 

 วางแผนยุทธศาสตร์โดยค านึงถึง  
- ประโยชน์สุขประชาชน  
- รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก  

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การ
แข่งขัน จากภายนอกองค์การ/นอก
ประเทศ ความต้องการของประชาชน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 แนวทาง/ช่องทางการสื่อสาร 

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏบิตัิ 

มีคู่มือและกระบวนการในการก าหนด 
วิสัยทัศน์ คา่นิยม และเป้าประสงค์  
ที่ตอบสนองต่อผู้รบับริการ ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
การบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ  
มีแผนผัง/ตารางแสดงแนวทางในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนนิงานของ 
ส่วนราชการ มีแผนภูมิการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการประจ าปี  
ที่เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กับผลลพัธ์ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

 
Advance 

 แผนยุทธศาสตร์ตอบสนอง 
ความท้าทายของส่วนราชการ 
มีการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ก าลังจะเกิดในอนาคต และ
แผนรองรับเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง  (รวมทัง้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการน า 
ระบบดิจทิัลมาใช้) 

 การวิเคราะห์ความท้าทายและ
คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอันมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานการให้บริการ การรับรู้  
การเข้าถึงของภาคส่วนต่างๆ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน 
ที่ตอบสนองต่อความท้าทาย  
และการเปลี่ยนแปลง 

มีการก าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ตัวอย่าง 
เช่น กรมพฒันาทีด่ินก าหนดเป้าหมายเพื่อ
รองรับและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตออกเปน็ 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะสัน้ (1 
ปี) ระยะกลาง (5 ป)ี ระยะยาว (20 ปี) มีการ
จัดท าแผนด้านสารสนเทศสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์ที ่6 ของกรมฯ ดา้นพฒันาองค์การ
สู่ความเป็นเลิศโดยเชื่อมโยงกบัแผนปฏบิัติการ
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
แผนพฒันาดจิิทัลของประเทศ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 สร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขัน และสร้างโอกาส 
เชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่น าไปสู่ 
ประโยชน์สุขของประชาชน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของ 
ประเทศทั้งในระยะสัน้และ 
ระยะยาว 

 
 
 

 

 แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานทีส่ร้าง 
ขีดความสามารถทางการแข่งขนั และ 
สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ เชน่ 
     -  มีแผนน าระบบดิจิทลัมาใช้
ปรับเปลี่ยนการท างานและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
     -  มีแผนการยกระดับการให้บริการ 
ที่รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่ า เข้าถึงได้งา่ย
และเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ตัวอย่าง 
เช่น สพฐ.  ก าหนดนโยบายดา้นการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและสรา้งโอกาสเชิง
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพน าไปสูค่วามเป็น
เลิศด้านวชิาการตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้ โดยการวิจัยพฒันาเครื่องมือวัด
แววความถนัดจากหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามความถนัด ส่งเสริมให้ สพท.
และสถานศึกษาในสังกัด จัดกระบวนการ
วัดแวว  กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
เช่น STEM จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
เป็นเลิศภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
ที่ 3 ได้  เป็นตน้  

 
2.2  การก าหนดเปา้หมายเชงิยทุธศาสตรท์ัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิของสว่นราชการและ 
เชื่อมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
   การก าหนดเป้าประสงค ์
และตัวชี้วดัเชิงยุทธศาสตร ์
ที่ตอบสนองต่อพนัธกิจ 
ของส่วนราชการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมทัง้การสร้างการ 
เปลี่ยนแปลง 

 มีแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) แผนระยะสัน้และแผนระยาว 
ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ก าหนดตัวชี้วัดและเปา้ประสงค ์
ที่ตอบสนองพนัธกิจของส่วนราชการ
และการเปลี่ยนแปลง 

มีตัวชี้วัดที่ตอบสนองเปา้หมายเชิง
ยุทธศาสตร์ เชน่ ตัววัดประสิทธภิาพ 
ในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ  
พื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ตัววัดด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตัววัดด้านศักยภาพในการเปน็สว่นราชการ
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ 
การพัฒนา เป็นตน้ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Advance 

 
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
ของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
เชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดกับ 
ยุทธศาสตรช์าติทัง้ระยะ 
สั้นและระยะยาว 

 มีการวิเคราะห์ผลกระทบของ 
เป้าประสงค์และตวัชี้วัด ที่มีผลต่อ 
ยุทธศาสตรช์าติทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ในมิติตา่งๆ เชน่ การเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขัน การลดผลกระทบจาก
ข้อบังคับทางกฎหมาย 

เช่น มีการวิเคราะห์เป้าหมายในการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย 
ด้านการสง่ออก พบว่า  จะมผีลให้เกิดการ
ขยายตัวของตลาดใหม่ขึ้น และน ามาสู่การ
เพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอีก 
xx% มีการวิเคราะห์ผลกระทบจ านวน
มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่าจะ
ส่งผลให้เกิดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ yy ภายในปีพ.ศ. 2561 เป็นต้น 

 
Significance 

 
 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ระดับองค์การและผลกระทบ 
ทั้งทางตรง ทางอ้อมที่ส่งผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจสงัคม สาธารณสขุ 
และ สิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 

 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ 
ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงาน
และเป้าประสงคท์ี่วางไว้ 

 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การ 
ที่อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ เล็งเห็นปญัหาการ
เปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึน้อันส่งผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อแผนงาน โครงการของส่วน
ราชการ และอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมแผนรองรับ 

ตัวอย่าง 
เช่น การวิเคราะห์จ านวนประชากรเข้า
เรียนในแต่ละปี ที่มีแนวโน้มลดลง เพื่อ
น ามาวางแผนงานการบริหารจดัการศึกษา 
ของสถานศึกษาในสังกัด 

 
2.3  แผนปฏบิตักิารที่ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรข์องสว่นราชการลงไปทกุภาคสว่น โดยผา่นเครอืขา่ยทัง้ภายใน 
       และภายนอก 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 แผนปฏบิัติการที่ครอบคลุม

ทุกส่วนงานชัดเจน และ
สื่อสารสู่การปฏบิัติไปยังทุก
กลุ่มทั้งภายในและภายนอก 

 

 แผนปฏบิัติการรองรับยุทธศาสตร ์
ทุกด้านครอบคลุมทุกสว่นงาน
ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับ
พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
มีความชัดเจน และสื่อสารสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธผิล 

มีการตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยในการจัดท า 
แผนปฏบิัติการและการด าเนนิการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลัก มีแผนปฏบิัติ
การและหน่วยงานที่รบัผิดชอบอย่างชัดเจน 
และมีระบบการสื่อสาร ถ่ายทอดไปสู่ 
การปฏิบัติทุกระดบั ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค มีฐานข้อมูลร่วมกันภายในกรม/
กระทรวง 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Advance 

 
 แผนปฏบิัติการที่สนับสนนุ 
ความส าเร็จของยุทธศาสตร ์
ของส่วนราชการครอบคลุมทุก
ส่วนงานชัดเจน และเน้นการ 
เกิดประสิทธิภาพ(การท าน้อย 
ได้มาก) และการสร้างคุณค่าแก่
ประชาชน  (Public value) 
 

 แผนปฏบิัติการค านึงถึงประสิทธิภาพ
ควบคู่กับประสิทธิผล  (การท าน้อย
ได้มาก)  ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมาช่วย
ในการสื่อสาร การลดตน้ทนุ การ
ปรับปรุงการให้บริการที่สรา้งความ
พึงพอใจรวดเร็ว สร้างคุณค่าแก่
ประชาชน 

มีแผนปฏิบัติการในการปรับปรงุประสทิธิภาพ
และการลดตน้ทุน สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียม
แผนรองรับ 

ตัวอย่าง 
เช่น การพัฒนาระบบการส่งใบค าร้องและ
การจองผ่านระบบออนไลน์เพื่อการลดเวลา
การรอคอย การพัฒนาฐานข้อมูลเดียวเพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนของการท างานและความ
ผิดพลาด การสื่อสารผ่านเครือข่ายบน 
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อความรวดเร็วฉับไวใน
การเข้าถึงปัญหา การใช้แผนที่ GIS เพื่อ
ติดตามแผนปฏิบตัิการการควบคุมโรคที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศ เป็นตน้ 

 
Significance 

 
 แผนปฏบิัติการที่สนับสนนุ 
ความส าเร็จของยุทธศาสตร ์
ของส่วนราชการ บูรณาการ 
กับแผนงานดา้นบุคลากร 
และการใช้ทรัพยากรที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
และสื่อสารสู่การปฏิบตัิผ่าน
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
และการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
เพื่อการประสานงานให้เกิด
ความส าเร็จ 

 แผนปฏบิัติการที่สนับสนนุ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการโดยพจิารณาแผน 
ด้านบุคลากรทั้งการพัฒนา 

     ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
     เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแผน 
     การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับความ 
      ต้องการด้านการเปลี่ยนแปลง 
     เทคโนโลยีแผนการใชท้รัพยากร 
     และการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้ง 
     ภายในและภายนอก 

แผนพัฒนาบุคลากรควรสอดคล้องและ
สนับสนนุความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 

ตัวอย่าง 
เช่น กรมพัฒนาที่ดนิมีการสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสาและ
เกษตรกรภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานในการใช้ฐานข้อมูลดนิ มีการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภายในส่วน
ราชการนอกส่วนราชการ และเครือข่าย
ภาคเอกชน เพื่อให้แผนปฏิบัติการ 
ประสบความส าเร็จ เช่น การสรา้งระบบ
เครือข่ายโรงพยาบาลในพืน้ที่หรือ
โรงพยาบาลอืน่ๆ ที่ไมไ่ด้อยู่ในสงักัด โดยมี
การใช้ระบบดจิิทัลเพื่อความร่วมมือในการ
ส่งข่าวสารและส่งวัคซีนในกรณีขาดแคลน 
เพื่อการป้องกันโรคระบาดให้กับประชาชน 
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2.4 การตดิตามผลของการบรรลเุปา้หมายเชงิยทุธศาสตรก์ารแกไ้ขปญัหา และการรายงานผลอยา่งมปีระสทิธผิล 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การติดตามรายงานผลการ

ด าเนินการตามแผนและการ
บรรลุเปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ 
และการรายงานผลสูส่าธารณะ 
(Open by default) 

 ระบบการติดตามรายงานผลของ 
ตัวชี้วัด แผนปฏบิัติการ และ
ยุทธศาสตร์ทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 

 รายงานสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว ้

 เตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่
เป็นไปตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

 การรายงานผลที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ 

 มีระบบการติดตามรายงานผลการ 
ด าเนินการตามกรอบเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ตามตัวชีว้ัดผลการ
ด าเนินการทีส่ าคัญที่ระบไุว้ โดยมี 
การประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน
เป็นประจ าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถ
ด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
มีการจัดท ารายงานสู่สาธารณะผ่าน 
การรายงานผลตวัชี้วัดบนเวบ็ไซต์ 

 
Advance 
 

 การคาดการณ์ของผลการ 
ด าเนินการตามแผนการ
แก้ปัญหา และการปรบัแผนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Projection) 

 

 แผนมีความยืดหยุน่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได ้

 สามารถปรบัแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับผลที่เกิดทั้งในกรณี 
ที่ไม่บรรลุผล หรือดีกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้

 สามารถปรบัแผนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงได ้

 มีการคาดการณ์ผลการด าเนนิการที่
เกิดขึ้น 

 มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ท ุ

ตัวอย่าง 
เช่น จังหวัดมีค่าเปา้หมายของรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นปีละ xx% ทุกปีใน
แผนพัฒนา 5 ปีข้างหนา้ แต่จากการ
วิเคราะห์ผลในปลี่าสุด พบวา่  มีการเติบโต
เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 50% 
จังหวัดได้มีการปรบัเปลี่ยนค่าคาดการณ์
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้น และ
ได้ปรับคา่การคาดการณ์ใหม่รองรับ รวมทั้ง
การสื่อสารให้ทุกส่วนราชการและภาคเอกชน
ได้ปรับให้สอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อการเตรียมการ
รองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้น 

 
Significance 

 
 การเตรียมการเชิงรุกเพื่อ

ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
จากภายในและภายนอกและ
การปรับแผนที่ตอบสนอง
ทันเวลา เชงิรุก อย่างมี
ประสิทธผิล (Proactive 
and effective) 

 

 ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อ 
การด าเนินการตามแผนโดยสามารถ 
วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกิดที่ใดและจะ 
ส่งผลต่อการปฏิบัติการอย่างไร 

 มีการเตรียมความพร้อมและมีความ 
คล่องตัวต่อสถานการณท์ี่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง 

 มีแผนการจัดการเชิงรุกเพื่อปรับแผน 
ให้ทันเวลาและเกิดผลลัพธ์ทีด่ีเป็นไป 
ตามต้องการ 

 มีการรายงานข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีการวเิคราะห์
สถานการณ์ตา่งๆ ที่อาจมีผลทั้งในเชิง
บวกและเชิงลบ ส่วนราชการเองต้องมี
ความคล่องตัวในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง เชน่ แนวโน้มของการ
โจมตีทางไซเบอร์ การปรับลดของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลต่อการสง่ออก 
เป็นต้น 

 ส่วนราชการควรวิเคราะห์และเตรียม
แผนเชิงรุกเพื่อการรับมืออย่างมี
ประสิทธผิล 
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เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย
รวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง
และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่ งสามารถออกแบบได้ 
(Personalized Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และ
สร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้าง 
ความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
ภาพประกอบ 

Basic Advance Significance 
ใช้ข้อมูลเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการที่แตกต่าง 

วิเคราะห์เพื่อค้นหาความ
ต้องการและความ

คาดหวังใหม่ 

ใช้ข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อวางนโยบาย

เชิงรุกทั้งปัจจบุัน 
และอนาคต 

3.1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศ
ทีท่นัสมยัเพือ่การบรกิาร 

และการเขา้ถงึ 
 

ภาพประกอบ 
การประเมินความพงึพอใจ 
และความผูกพนั ของกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก 

วิเคราะห์ผลเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการ และ 
แก้ปัญหาเชิงรุก 

 

บูรณาการกับฐานข้อมูล
แหล่งอ่ืนเพื่อการวางแผน
และการสร้างนวัตกรรม 

ในการให้บริการ 3.2 การประเมนิ 
ความพงึพอใจและความผกูพนั 

 
ภาพประกอบ 

 

การปรับปรุงบริการที่
ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของ
กลุ่มผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

ปรับปรุงกระบวนการและ 
สร้างนวัตกรรมทีต่อบสนอง
ความต้องการในภาพรวม

และเฉพาะกลุ่ม 

การให้บริการเฉพาะ
บุคคล 

3.3 การสรา้งนวตักรรม  
การใหบ้ริการเฉพาะบคุคล 
การบริการและตอบสนอง 
ความต้องการเฉพาะกลุม่ 

 
ภาพประกอบ 

 

กระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน 

กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนเป็นระบบ 
ตอบสนองรวดเร็ว 

ทันการณ ์

ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองและสร้าง 

ความพึ่งพอใจ 
3.4 กระบวนการแกไ้ข 

ข้อร้องเรยีนทีร่วดเรว็และ 
สรา้งสรรค ์

หมวด ๓  การใหค้วามส าคญักับผูร้ับบรกิารและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี 
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3.1 ระบบขอ้มลูและสารสนเทศทีท่นัสมยัเพื่อการบรกิารและการเขา้ถงึ 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ 

ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง (Customer 
centric) 

 น าข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์และตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างกนัโดย
รวบรวมข้อมูล จาก ช่องทางต่างๆ 
เช่น  ผลส ารวจความพึงพอใจ 
แบบสอบถามความคิดเห็นการ
ประชุมรวบรวมความคิดเห็นจาก
ภายในองค์การ/ภายนอกองค์การ/
เครือข่าย เป็นต้น 

 ฐานข้อมูลของส่วนราชการ 

มีกระบวนการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 
ความต้องการที่แตกต่างของกลุม่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีวิธีการ 
การรับฟังและการสื่อสารที่หลากหลาย 
เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น 
แบบสอบถาม อบรม สัมมนา เวบ็ไซต์ เปน็
ต้น และน ามาประมวลวิเคราะห์ผล 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

 
Advance 

 
 

 การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รวมทั้งเทคโนโลยี
ดิจิทัล) เพื่อค้นหาความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างได้
อย่างมีประสทิธิผล (Digital 

     technology, Customer 
   centric) 

 ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ดิจิทัลและช่องทางการสื่อสาร
รูปแบบใหม่ๆ (เช่น Mobile 
Applicationหรือ facebook ทีม่ี
การรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทัน
การณ์) เพื่อ 
     - รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
จากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียในรปูแบบต่างๆ เช่น 
รูปแบบ Big Data เสยีง ภาพ และ 
ข้อความ 

         -  ค้นหาความต้องการ ความ 
   คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มี 
   ส่วนได้ส่วนเสียน าไปสู่การตอบสนอง 
   ที่ดียิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง 
สพฐ. พัฒนาเทคโนโลยสี าหรับการสื่อสาร 
เช่น การประชุมผา่นระบบ VDO 
Conference ส าหรับการสื่อสารชี้แจง 
และพัฒนาช่องทางสื่อโทรทัศน์ เช่น พุธเช้า
ข่าว สพฐ.  
    ใช้ระบบ DMC  รวบรวมจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนทั่วไปรายบุคคล และระบบ SET 
จัดเก็บข้อมูลเด็กพิการ  และพัฒนา
นวัตกรรมคัดกรองนักเรียนยากจน ใช้
ระบบ  (Conditional Cash Transfer : 
cct) ค้นหาข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใช้ดิจิทัลใน
การสร้างระบบงานจัดการเรียนการสอน 
ทั้งในช่องทาง On-site On-Air หรือ 
Online ในรปูแบบต่าง ๆ ช่วงสถานการณ์
โควิด 19  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล  
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทัง้ภายในและ
ภายนอก (รวมทั้งการเปลีย่นแปลง 
ของสภาพแวดล้อม) เพื่อวาง
นโยบายเชิงรุกในการตอบสนอง 
ความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต (Actionable policy 
solution) 

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และสารสนเทศ 
จากภายในและภายนอกองค์การ 
เพื่อวิเคราะห์และเข้าใจความ
ต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ที่ก าลังจะเกิดขึ้นก าหนดนโยบาย 
เชิงรุกในการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ทั้งปัจจบุันและอนาคต 

ตัวอย่าง 
เช่น กรมควบคุมโรคได้ใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในดา้นการเฝ้าระวัง และตรวจจับ
โรคและภัยสุขภาพจากฐานข้อมูลและ
แนวโน้มการเกิดภัยต่างๆ มาใชก้ าหนด
แนวทางในการเฝ้าระวงัใน 5 มติิ เพื่อ
เตรียมการตอบโต้ภาวะโรค และภัยสุขภาพ
ได้ทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกนัได้วาง 
มาตรการการรับฟังให้ครอบคลุมและทัน
การณ์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรบัด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 
3.2 การประเมนิผลความพงึพอใจ ความผกูพนัของกลุม่ผูร้บับริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 การประเมินความพงึพอใจและ
ความผูกพัน ของกลุ่มผู้รบับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อ
น ามาวิเคราะห์และปรบัปรุง
กระบวนการท างาน 

 ประเมินความพงึพอใจและความ 
ผูกพันในรูปแบบที่เหมาะสมเพือ่ให้ได้ 
ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน 
การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ 
ท างาน เชน่ การให้บริการทันการณ์ 
การส ารวจพฤติกรรมที่ตอบสนอง 
ต่อนโยบายการบริการตา่งๆ เปน็ต้น 

รูปแบบการประเมินความพงึพอใจอาจ 
ด าเนินการได้หลากหลายตามความ
เหมาะสม เช่น การส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
ครอบคลุมทุกภารกิจ  
 

 
Advance 

 
 การใช้ผลการประเมนิความพึง

พอใจ และความผูกพัน ของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักเพื่อน ามาวิเคราะห์
ความต้องการ และแก้ปัญหา 
ในเชิงรุก 

 น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันมาวิเคราะห์เพื่อค้นหา
โอกาสในการปรบัปรุงและแก้ไข
ปัญหาเชิงรุก 

ความผูกพันควรวัดในมติิของการปฏิบัติ
มากกว่าความรู้สึก  

ตัวอย่าง 
เช่น มีการประเมินผลจากความพึงพอใจ
เกี่ยวกับ พันธุ์พืชทีส่่งเสริมแก่เกษตรกร 
พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  
แต่เกษตรกรไม่ได้น าพนัธุ์ไปปลกู (ความ
ผูกพัน) จึงจะต้องค้นหาเพื่อเข้าใจสาเหตุ 
และวางแนวทางในการแก้ไขปญัหาเชิงรุก 
เช่น สร้างกลไกทางการตลาด เป็นตน้ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 การบูรณาการข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพัน 
กับฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รับ 
บริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
จากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการ 

 บูรณาการข้อมูลจากผลการส ารวจ
กับฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อ 
     - แก้ปัญหาความไม่พงึพอใจใน
การให้บริการที่ดีขึ้น 
     -  เป็นแนวทางในการวางแผน 
ยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม 

จากการด าเนนิการวัดความพงึพอใจและ 
ไม่พึงพอใจ กรมปศุสัตว์ได้น าผลการส ารวจ
ของหน่วยงานภายในกรมฯ มาวิเคราะห์ 
และน าไปใช้สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง
เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ เช่น 
การพัฒนาระบบ e-Service ซึ่งบูรณาการ
กับฐานข้อมูลทะเบียนสัตว์แห่งชาติ 
(NID) อ านวยความสะดวกและลดความ
ซ้ าซ้อนและขั้นตอนที่ยุ่งยากต่อการติดต่อ
ของผู้ประกอบการ 

 
3.3 การสรา้งนวตักรรมการบรกิาร ทีส่รา้งความแตกตา่งและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุม่ และตา่งความตอ้งการ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การบริการที่ตอบสนอง 
ความต้องการและความ 
คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ
ในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 มีกระบวนการในการทบทวนและ 
การปรับปรุงการบริการอย่าง
ต่อเนื่องมีช่องทางการสื่อสารที่
สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีการ
ถ่ายทอดไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

ตัวอย่าง 
เช่น ส านักงานสง่เสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ไดม้ีการเรียนรู้
และปรับปรุงรูปแบบการบริการและกลไก 
การสนับสนนุที่เหมาะสมกบักลุม่ผู้พิการที่มี
ความต้องการเฉพาะที่หลากหลาย และได้
ถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ในความต้องการของผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้
พิการ เช่น การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารการ
ได้ยิน ตลาดอาชีพออนไลนส์ าหรับผู้พิการ 

 
Advance 

 
 การสร้างนวตักรรมการบริการ 
   ที่ตอบสนองความต้องการ 
   ทั้งภาพรวมและเฉพาะกลุ่ม 
   ได้อย่างมปีระสิทธผิล 
   (Customer groups and 
   segments) 

 

 สร้างนวตักรรมการให้บริการใหม่ๆ 
    ที่ตอบสนอง 
        -  ความต้องการภาพรวม 
        -  ความต้องการเฉพาะกลุ่ม  
เช่น  กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะให้
สามารถเข้าถึงการบริการได ้

ตัวอย่าง 
เช่น กรมการขนส่งทางบกพฒันาการน า
ระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตาม
พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ 
แบบเรียลไทม์ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ออกแบบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาส าหรับกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหืด ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
อุปกรณ์ทางการแพทยไ์ด้ง่ายขึ้น และไม่
ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหืดก าเริบ 
เป็นต้น 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 การสร้างนวตักรรมการบริการ

ที่สามารถให้บริการเฉพาะ
บุคคลที่สามารถออกแบบได้ 

  (Personalized/Customized 
  service) 

 การสร้างนวตักรรมการให้บริการที่ 
       - มีความคล่องตัวในการให้บริการ
ตามความแตกต่างของผู้รับบริการ 
       -  เอ้ือให้ผู้รับบริการสามารถ 
ออกแบบตามความต้องการเฉพาะ 
บุคคล (Customized Service) 
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวก 
ในการเข้าถึงบริการ 

ตัวอย่าง 
ตัวอย่างของการบริการเฉพาะบคุคลที่
ออกแบบได้ เช่น  การพฒันาหลักสูตร
การศึกษาที่ผู้เรียนในวัยท างานสามารถ 
ออกแบบตามความต้องการและความ
สะดวกของตนเองตลอดจนการเลือกเรียน
ในเวลาที่ตนเองต้องการ การพัฒนา 
โปรแกรมการค านวณภาษีส่วนบุคคล
เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถท าการค านวณ
ด้วยตัวเองก่อนช าระ มีการช าระและคืน
ภาษี  เป็นตน้ 

 
3.4 กระบวนการแกไ้ขข้อร้องเรยีนทีร่วดเรว็ และสรา้งสรรค์เพื่อตอบสนองไดท้นัความตอ้งการ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 กระบวนการรับข้อร้องเรียน 
  อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 
   การจัดการข้อร้องเรียนได้ 
  อย่างมีประสทิธิผล 

 มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่
สามารถเข้าถึงได้มีกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียนที่ให้ความสะดวกในการ
ร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียมีมาตรฐานการจัดการ 
ข้อร้องเรียน และการตอบสนองกลับ
ต่อข้อร้องเรียน (Response) 

จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนอย่าง
เป็นทางการ มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือ
ร้องเรียน โดยมีการแยกล าดับความส าคัญ
ตามแหล่งที่มา มีการก าหนดระยะเวลาการ
ตอบกลับและแก้ไขตามความส าคัญของ
เ รื่ อ ง ที่ ร้ อ ง เ รี ย น  และมี ก า รก าหนด
ผู้รับผิดชอบตามเร่ืองที่ร้องเรียน 

 
Advance 

 

 กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
รวดเร็ว ทันการณ์และ
ตอบสนองอย่างมปีระสทิธิผล 
 

 มีการตอบสนองกลบัต่อข้อร้องเรียน
อย่างรวดเร็วทันการณ์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการท างานและการ
แก้ปัญหาในเชิงรุก (Response and 
React) 

มีการรายงานสถิติการร้องเรียนและการ
บริการที่ไม่เปน็ไปตามเปา้หมายเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบถึงประเดน็ปัญหา 
รวมทั้งสถิติในการตอบข้อสงสยั และ
จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข หรือ
สถานะการณ์แก้ไขปัญหา ผ่านการแจ้งกลับ
โดยเคร่ืองมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน เพือ่ชี้แจง
ข้อเท็จจริงอย่างทันท่วงที มี QR code 
ส าหรับรับเร่ืองร้องเรียนทั้งในระดับ 
อ าเภอและจังหวัดที่ส่งตรงถึงผูว้า่ราชการ
จังหวัดผ่านทาง Facebook ของผู้ว่า
ราชการจังหวัด เปน็ต้น 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ  

 
Significance 

 
 
 กระบวนการจัดการข้อ 

      ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและ 
      การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร 
      มาเพื่อการตอบสนองอย่างมี 
      ประสิทธผิล และสร้างความ 
      พึงพอใจในการจัดการ 
      ข้อร้องเรียน 

 มีการตอบสนองกลบัต่อข้อ
ร้องเรียนอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหา 
ได้อย่างทนัการณ์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และพัฒนาระบบการ
สื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมัน่และ
ความพึงพอใจในการจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

ในการแก้ไขปัญหาให้ทันการณแ์ละสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาต้องอยู่บน
พื้นฐานของการสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจในปัญหาและข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ กระบวนการการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนอาศัยความร่วมมือและการค้นหา
หนทางแก้ไขร่วมกัน และการสือ่สารที่ทัน
การณ์ เช่น  มีระบบรายงานสถานะข้อ
ร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ 
มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
จริงจังเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ า เป็นตน้ 

 
 
 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งใน
ระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิ ดเผย
ข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนอง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา 
เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็น
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 
 

 
ภาพประกอบ 

Basic Advance Significance 
การวางแผนและรวบรวม
ข้อมูลและตัววัดทุกระดบั 

โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

น่าเชื่อถือ พร้อมใช้ 
เข้าถึงง่าย 

การจัดให้มีข้อมูลและ
สารสนเทศที่มปีระโยชน์
ต่อประชาชน โดยไม่ต้อง

ร้องขอ 
4.1 การก าหนด ตวัวดัเพื่อการ
ตดิตามงานอยา่งมปีระสทิธผิล 

 
ภาพประกอบ 

 

การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล 
และตัววัดเพื่อแก้ปัญหา 
ในกระบวนการทีส่ าคัญ 

เพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและแก้ไขในเชิง
นโยบายและการปรับ

ยุทธศาสตร ์

เชื่อมโยงผลในทุกระดับ 
เพื่อคาดการณ์ผลลัพธท์ี ่

อาจเกิดขึ้น 
4.2 การวิเคราะหผ์ลจากขอ้มลู

และตวัวดัในทกุระดบัเพื่อ 
การแกป้ญัหา 

หมวด 4  การวดั  การวเิคราะห ์ และการจดัการความรู้ 
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ภาพประกอบ 

Basic Advance Significance 

การรวบรวมองค์ความรู้ 
อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ พัฒนา และ 

ต่อยอด 

วิเคราะห์เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลและองค์ความรู้จาก
ภายนอกเพื่อแก้ปัญหา
และสร้างนวัตกรรม 

น าองค์ความรู้ไปใช้
ปรับปรุงจนเกิดกระบวนการ
ที่เป็นเลิศบรรลุยทุธศาสตร์
และการสร้างมลูค่าเพิ่ม 

สู่ประชาชน 

4.3 การใชค้วามรูแ้ละองคค์วามรู้
ของสว่นราชการในการแกป้ญัหา

เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล 
 

ภาพประกอบ 
 

วางแผนปรับรปูแบบ 
การท างานและการรวบรวม

ข้อมูลเป็นระบบดิจิทัล
อย่างมีประสทิธิภาพ 

มีระบบความมั่นคง 
ทางไซเบอร์ และการ
เตรียมพร้อมในภาวะ

ฉุกเฉิน 

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพกระบวนการ 
ลดต้นทนุ และรวบรวม

ข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธผิล 

4.4 การบรหิารจดัการขอ้มลู 
สารสนเทศ และการปรบัระบบ
การท างานเปน็ดจิทิลัเตม็รปูแบบ 

 
4.1 การก าหนด ตวัวดัเพื่อการตดิตามงานอยา่งมปีระสทิธผิล 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การวางแผนและการรวบรวม

ข้อมูลและตัววัดทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์โดย
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Efficient Use of 
Performance Measures) 

 

 มีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตัว
วัดในระดบัปฏิบตัิการและยทุธศาสตร์
น าข้อมูลมาใช้ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานและใช้สนับสนนุการ
ท างานให้มีประสทิธิภาพดีขึน้ 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ 
ในการบูรณาการข้อมูล 

ตัวอย่าง 
เช่น สพฐ. มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ  
ที่ใช้สนบัสนุนการตัดสินใจเชงิยทุธศาสตร์ 
และใช้สนับสนนุการปฏิบตัิงานประจ า โดย
ตัววัดทั้งหมดมีการปรับให้สอดคล้องเพื่อ 
ใช้ในการติดตามสถานการณ์ ประเมินผล 
และเป็นศนูย์ข้อมูลสร้างความพร้อมใช้งาน
มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัย 
ปลอดภัยค านงึถึงคุณภาพ เพื่อรองรับการ
ท างาน ในการก าหนดตัววัดเชงิยุทธศาสตร์ 
มีเกณฑ์พิจารณาที่เข้มข้น สามารถวัดผลได้
ต่อเนื่อง รวมทัง้เปน็ตัวชีว้ัดที่ใช้ในระดับสากล 
เพื่อให้สามารถเทียบเคียงวามส าเร็จได้  

 
Advance 

 
 ระบบการจัดการข้อมูลและ 
สารสนเทศ มปีระสิทธิภาพ 

 ระบบการจดัการข้อมูลและสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัย นา่เชื่อถือ 
และพร้อมใช้ค านึงถึงผู้ใช้งานทั้ง
ภายในและภายนอกที่เก่ียวข้อง
สามารถเข้าถึงได้อยา่งมีประสิทธิผล 

ตัวอย่าง 
เช่น กรมศุลกากร ได้ก าหนดข้อมูลและ
สารสนเทศตามความต้องการใชง้าน 
เป็น 4 ลักษณะ คือ (1) ระบบข้อมูล 
ในการบริการ เช่น ระบบพิธีการศุลกากร 
 



33 

 

 

 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

ปลอดภัย นา่เชื่อถือ พร้อมใช้ 
และเอ้ือให้บุคลากรและผู้ใช้งาน 
ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได ้
อย่างมีประสทิธิผล 
(Quality and availability of 
data and information) 

 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ระบบ
ฐานข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เชน่ ระบบ Warning System 
ระบบสถิติการน าเข้า/ส่งออก (3) ระบบ 
บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการค้า 
ประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ผ่านทาง 
Internet (4) ระบบ National Single 
Window เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลีย่น 
ข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว 
เช่น ผู้น าเข้า ผูส้่งออก ตัวแทนออกของ
และผู้ประกอบการขนส่งสามารถส่ง 
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอก
ข้อมูลซ้ าซ้อน ลดความผิดพลาดและ 
ลดการท างานที่ไมส่ร้างคุณค่า อีกทั้งยัง
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทกุหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 
ได้อย่างรวดเร็วแบบครบวงจร เป็นตน้ 

 
Significance 

 
 
 

 การจดัให้ข้อมูลและสารสนเทศ
ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ภายนอก รวมทัง้ภาคประชาชน
สามารถน าไปใชไ้ด้ทันทีโดย
ไม่ต้องร้องขอ (Public data 
portal) 

 มีการรายงานผลการด าเนนิการ 
   ของส่วนราชการและน าเสนอข้อมูล 
   และสารสนเทศที่มปีระโยชนต์่อ 
   สาธารณะโดยไม่ต้องร้องขอและ 
   อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจงา่ยการ 
   ด าเนินการอยู่บนพืน้ฐานการส ารวจ 
   ความต้องการและข้อเสนอแนะ 
   จากภาคประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่าง 
เช่น กระทรวงสาธารณสุขมีการน าเสนอ
สถิติของผู้รับบริการ และดา้นงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย รวมทัง้ฐานข้อมูลด้านประกัน
สุขภาพจ าแนกตามพืน้ที่ เป็นตน้ 
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4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมลู และตัววดัเพื่อการแกป้ญัหาและตอบสนองได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ ทนัเวลา และเชงิรุก 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล 
   และตัววัดที่รวบรวมจาก 
   ทุกระดับในส่วนราชการ 
   เพื่อการแก้ปัญหาใน 
   กระบวนการตา่งๆ ของ 
   ส่วนราชการ 

 มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และตัววัดในทุกระดับเพื่อใช้ในการ 

   ติดตามและแก้ไขปัญหามีการ 
   วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ 
   ด าเนินการกับคา่เป้าหมายเพื่อ 
   น าไปแก้ไขปรบัปรุงกระบวนการ 
   ท างาน 

ตัวอย่าง 
เช่น กรมควบคุมโรคมีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลและตัวชี้วัดเชงิยุทธศาสตร์ 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
โดยคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ในรูปแบบ Dashboard 
เปรียบเทียบกับคา่เป้าหมายเพือ่วัดผล 
การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ เป็นตน้ 

 
Advance 

 
 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล 
และตัววัดในทุกระดับในส่วน
ราชการเพื่อค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา และ แก้ไขปัญหาในเชงิ
นโยบายและการปรับยุทธศาสตร์ 
 

 การน าผลการวิเคราะห์มาค้นหา 
สาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ผล 
ที่จะเกิดขึ้นน าไปแก้ปัญหาในเชงิ
นโยบายและการปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

ตัวอย่าง 
เช่น อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จซึ่งเป็นตัววัด
ส าคัญของกรมสุขภาพจิต จากการรวบรวม
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องสรุปว่ามาจากสาเหตุ
หลัก 4 กลุ่ม โดยเฉพาะสาเหตุจากโรค
ซึมเศร้า ซึ่งผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการชัดเจน
ท าให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลมีระดบั
ต่ า  กรมฯ ได้น ามาก าหนดเป็นโครงการ 
วิจัยและพฒันา“ระบบดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้าระดับจังหวัด” ซึ่งเป็นระบบบริการ
ที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยบริการสาธารณสุข
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิทั่ว
ประเทศ และมีการพฒันาต่อเนื่องแบ่งเป็น 
3 ระยะ จนอัตราการเข้าถึงบรกิารของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มข้ึนจาก 5.05% ในปี 
2552 เป็น 48.5% ในปี 2559 เป็นต้น 

 
Significance 

 
 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล

และตัววัดที่รวบรวมเชื่อมโยง
ในทุกระดับในส่วนราชการ 
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา  

 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล 
และตัววัดที่รวบรวมในส่วนราชการ 
เพื่อเชื่อมโยงค้นหาสาเหตุของปญัหา 
แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์การน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองตอ่
สถานการณ์อย่างทันถ่วงทีและ 
สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่ 
วางแผนไว ้

ตัวอย่าง 
เช่น กรมบัญชีกลาง ก าหนดตัววัดที่ส าคัญ
ไว้ 4 ระดับ สะท้อนถึงคณุภาพประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินของ
ภาครัฐในภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่
ระดับประเทศลงมาจนถึงระดบับุคคล 
ในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
ติดตามความกา้วหน้าของประเด็นการ 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ 
และสามารถคาดการณ์
ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้ 

 

 วัดผลดังกลา่ว กรมบัญชีกลางได้น าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชส้นบัสนุนการ
ปฏิบัติงานทัง้ระบบ เพื่อความถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการตัดสินใจ
บนพืน้ฐานของข้อมูล ผู้บริหารสามารถ
ติดตามผลตัววัดในระดับประเทศในระบบ 
GFMIS และ e-GPผ่าน Smartphone ท า
ให้สามารถสั่งการไดท้ันทว่งที เป็นตน้ 

 
4.3  การจดัการความรู ้และการสรา้งองคค์วามรูข้องสว่นราชการในการแกป้ญัหา เรยีนรูแ้ละมเีหตผุล 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 กระบวนการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับส่วนราชการอย่าง
เป็นระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 
พัฒนา และต่อยอดการพัฒนา
ของส่วนราชการ 

 กระบวนการรวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง
กับการท างานอย่างเป็นระบบน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์และต่อยอดการเรียนรู้ภายใน
หน่วยงาน 

ตัวอย่าง 
เช่น กรมบัญชีกลางมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพสัดุภาครัฐ 
การบัญชีภาครัฐ สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการ ความรบัผิดทางละเมิด การ
ตรวจสอบภายใน กฎหมายการเงินการคลัง 
การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน และการน า
เงินส่งคลังโดยจัดเก็บในรปูแบบของ
ฐานข้อมูล เอกสาร คู่มือ แนวทางปฏบิัติ 
มีการจัดการและถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถ
ควบคุมดูแลการใช้จา่ยเงินของแผ่นดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบข้อหารือ แก่ส่วนราชการและ 
บุคคลภายนอกได้ เป็นตน้ 

 
Advance 

 
 มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับ

ข้อมูลสารสนเทศ และองค์
ความรู้นอกส่วนราชการเพื่อ
การแก้ไขปัญหา และสร้าง
นวัตกรรม 

 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้
เชื่อมโยงกับข้อมูล สารสนเทศ และ
องค์ความรู้จากภายนอกองค์การน า
องค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม 

มีการเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ และ 
องค์ความรู้ระหว่างกันจนเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ เชน่ ศูนยบ์ริการภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จมี Application ระบบ
การจราจรเชื่อมโยงเส้นทางหลวงแผ่นดนิ 
และทางหลวงชนบทตลอดจนเสน้ทางลัด
ต่างๆ และระบบความปลอดภัย 
เพื่อแก้ปัญหาสังคมเมือง เป็นต้น 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การ

แก้ ไ ขปรั บปรุ ง จน เกิ ด เป็น
กระบวนการที่ เป็นเลิศ และ
ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี สู่ ก า ร บ ร ร ลุ
ยุทธศาสตร์และการบริการ
ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 

 การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ 
แก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practices) การพัฒนาองค์
ความรู้จนเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่
หรือรูปแบบการบริการที่สร้าง 
มูลค่าเพิ่มแก่ประชาชน 

มีการส่ ง เสริ ม ใ ห้ทุ กหน่ วยงานมี ก า ร
ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมการท างาน
จากการใช้ข้อมูล  และความรู้ ภายใน
องค์การ การสร้างเครือข่ายจนน าไปสู่
กระบวนการที่เป็นเลิศ มีการสนับสนุนให้
เกิด Best Practices ของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์การ และ สร้างมาตรฐานใหม่ใน
การบริการ เช่น การเลื่อนล้อต่อทะเบียน 
ของกรมการขนส่งทางบก ที่ได้น าไปขยาย
ผลในระดับจังหวัดต่างๆ  เป็นต้น 

 
4.4 การบรหิารจดัการขอ้มลู สารสนเทศ และระบบการท างานทีป่รบัเปน็ดจิทิลัเตม็รปูแบบ มปีระสทิธภิาพ และใชง้านได้ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การวางแผนการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการท างานและการ
รวบรวมข้อมูลมาเป็นดิจทิัลอย่าง
เป็นระบบและมีตวัวัดการบรรลุ
ตามแผนงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(Planning of digitalization) 

 การจัดท าแผนการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบการท างานและการรวบรวม 
ข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทลัมีตัววดัเพื่อใช้
ติดตามการบรรลุตามแผนการ
ปรับเปลี่ยนสู่ระบบดจิิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการ
เชื่อมตอ่ของข้อมูลกับส่วนราชการอ่ืน
ตามภาระหนา้ที่) 

มีแผนงานในการรองรับการเปลีย่นแปลง
รูปแบบการท างานเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยดีิจิทัล มีการวิเคราะห์
กระบวนการ และโอกาสในการพัฒนา
รูปแบบการท างาน รวมทั้งการเตรียม
บุคลากรให้พร้อมรับเทคโนโลยี มีฮาร์ดแวร์
และซอฟท์แวร์ ที่เหมาะสมรองรับ 

 
Advance 

 
 
   มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์
และการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ 
และภาวะฉุกเฉินที่มปีระสทิธิผล 
(Cybersecurity and BCM) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลการวางแผนการป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร์การเตรียมพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจมีต่อ
ระบบฐานข้อมูลและการปฏิบตักิารบน
ไซเบอร์ พร้อมทั้งแผนรองรับ 

ตัวอย่าง 
เช่น สป.สธ. มีการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลตามมาตรฐานสากล ISO 270001 
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้
เป็นไปตามยทุธศาสตร์เทคโนโลยี 
สารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) มี
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข (ICT 
Master Plan) แผนแม่บทความมั่นคง 
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งชาติ รวมถึงควบคุมตาม 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
  หลักการ CIA 3 ประการ สป.สธ. ใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing ในการ 
จัดเก็บฐานข้อมูลและให้บริการ Virtual 
Server แก่หน่วยงานในสงักัด ซึง่ 
เป็นการลงทนุในภาพรวมที่คุ้มคา่ มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ 
สป.สธ. ยังจัดเตรียมระบบส ารองและกู้คืน
ข้อมูล (DR-Site) โดยเชา่ระบบส ารอง
ข้อมูลและกู้คืน (Disaster and Recovery 
Site) พร้อมเครือข่าย INTRANET 
/INTERNET จากบริษัท กสท.โทรคมนาคม 
จ ากัด เพื่อเป็นแหล่งส ารองระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความส าคัญสูง เปน็ต้น 

 
Significance 

 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
มาเพิ่มประสิทธิภาพของ 
กระบวนการท างานลดต้นทนุ 
และการรายงานผลได้ทันการณ์ 
และมีประสิทธิผล (Efficiency 
and effectiveness) 

 การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน 
ทึ่ครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน 
ลดต้นทนุติดตามงานอย่างรวดเร็ว 
การสร้างนวตักรรมการให้บริการ 
การเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล 

ตัวอย่าง 
เช่น การพัฒนา Mobile Application ที่
สามารถตอบสนองผู้รับบริการการออกแบบ
การติดตามงานในระบบเสมือนจริง การ
รายงานข้อมูลและระบบเตือนภยัแบบ 
real-time การติดตามแผนงานบนแผนที่ 
GIS ระบบธุรกิจแบบ e-Business มีระบบ
รายงานและสื่อสารกับประชาชนได้รวดเร็ว
ในแต่ละพืน้ที่ เป็นต้น 

 
 
 

เปา้หมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรม 
การท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ 
ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู้ และความมีจริยธรรมมีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่
นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
 

หมวด 5  การมุง่เนน้บุคลากร 
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ภาพประกอบ 

Basic Advance Significance 
การวางแผนก าลังคน 

ให้ตรงกับความต้องการ
และเพื่อประโยชน์สงูสุด

ของระบบงานของราชการ 

ระบบการประเมินผลงาน 
และความก้าวหน้า สรา้ง
แรงจูงใจแก่บุคลากร และ

บรรลุยุทธศาสตร์ 

นโยบายการจัดการ
บุคลากรสนับสนุนการ
ท างานให้มีคล่องตัว 

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
5.1 ระบบการจดัการบคุลากร

ตอบสนองยทุธศาสตร์ 
และสรา้งแรงจงูใจ 

 
ภาพประกอบ 

 

สภาพแวดล้อมการท างาน 
ปลอดภัย คล่องตัว 

สนับสนนุการท างาน 
สร้างความร่วมมือ 

สภาพแวดล้อมทีส่ร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมี
ความรับผิดชอบกล้า

ตัดสินใจ เข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ใช้ท างาน 

เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง 
คล่องตัว ท างานร่วมกับ 

เครือข่ายภายนอก
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 5.2 ระบบการท างานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ คลอ่งตวั และ 
มุง่เนน้ผลสมัฤทธิ ์

 
ภาพประกอบ 

 
 
 

สร้างวัฒนธรรมที่เป็นมือ
อาชีพเปิดโอกาสให้คิด

ริเริ่ม และสร้างสรรค์สู่การ
สร้างนวตักรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะ ความรู้ ในการ
ท างานและด้านดิจิทลั 

ค้นหาปัจจัยที่สร้าง 
ความผูกพัน ทุ่มเท 

มีผลการด าเนนิงานทีด่ี 
เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
ส าคัญ ต่อสมรรถนะหลัก

ขององค์การ 

มีประสิทธิภาพสูง  
สร้างความภูมิใจ  

และความเปน็เจ้าของ 
พัฒนาบุคลากรและผูน้ า
ให้มีความรอบรู้ สามารถ
ตัดสินใจพร้อมรับปัญหาที่

ซับซ้อน 
5.3 การสรา้งวฒันธรรม 

การท างานทีด่ ีและความรว่มมอื 
 

ภาพประกอบ 
 
 

5.4 ระบบการพฒันาบคุลากร 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ ความรู้ ในการท า_

งานและด้านดิจิทลั 

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ 
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่
ส าคัญต่อสมรรถนะหลัก

ขององค์การ 

พัฒนาบุคลากรและผูน้ า
ให้มีความรอบรู้ สามารถ
ตัดสินใจพร้อมรับปัญหาที่

ซับซ้อน 
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5.1 นโยบายและระบบการจดัการด้านบุคลากรทีม่ีประสิทธภิาพตอบสนองยุทธศาสตร ์และสรา้งแรงจงูใจ 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 
 ระบบการสรรหา วา่จ้าง 
บรรจุ และการจัดวางคน 
ไปยังต าแหน่งงานที่ตรงกับ 
ความถนัดและความต้องการ 
เพื่อประโยชนส์ูงสดุของ 
ระบบงานของราชการ 
โดยค านงึถึงความต้องการ 
ที่หลากหลายของประชาชน 

 ระบบการสรรหา วา่จ้าง บรรจ ุ
มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเหมาะสม 
การจัดโครงสร้างการท างานและ 
การจัดวางบุคลากรไปอยู่ต าแหน่งที่ 
เหมาะสมกับการใช้ความรู้และ 
ประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ 
ก่อให้เกิดประโยชนส์ูงทีสุ่ดต่อองค์การ 
และตอบโจทย์ความต้องการของ 
ประชาชน 

ในการวางแผนก าลงัคนและการก าหนด
ต าแหน่งควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงด้านความ
ต้องการของประชาชนและสภาพแวดล้อม
ในการแข่งขัน ส ารวจสภาวะการจ้างงาน
และความต้องการประชาชน วิเคราะห์
อัตราก าลัง ก าหนดคุณลักษณะ ทักษะ 
สมรรถนะ ความรู้และคุณวฒุิ เพื่อสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
ระยะยาว เชน่ กรมธนารักษ์มีการวางแผน
กรอบอัตราก าลังโดยน าเอาปัจจยัต่างๆ เข้า
มาพิจารณา ได้แก่ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงการคลัง แผนยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่มี และ
น าข้อมูลความต้องการมาวิเคราะห์ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเวลา คอื มิติข้อมูล
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบนั และ 
มิติข้อมูลในอนาคต เพื่อจัดเตรียม
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับปริมาณงาน 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากร เป็นตน้ 

 
Advance 

 
 การประเมินประสิทธิผลการ

ท างานและเสน้ทางความกา้วหนา้
ของบุคลากรทุกกลุ่มสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเท 
และท างานให้มีประสิทธิภาพ
สูงตอบสนองยุทธศาสตร์และ
มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่
ประชาชน (High 
Performance) 
 

 ระบบการประเมินประสิทธผิล 
การท างานของบุคลากรทุกกลุ่ม 
มีความชัดเจน โปร่งใส เปดิโอกาสให้
บุคลากรทุกคนสามารถวางแผน
เส้นทางความก้าวหนา้ของตนเอง
และพัฒนาความสามารถของตนใน
ระยะยาว กลไกในการกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และมีการท า_
งานที่มปีระสทิธิภาพสูง 

มีการวิเคราะห์เส้นทางความก้าวหน้า 
ของบุคลากรในแต่ละกลุ่มเพื่อน าไปสู่ 
การวางแผน โดยก าหนดกรอบไว้ชัดเจน
เพื่อให้แต่ละบุคคลวางแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าของตนได้ตัง้แต่แรก  
เปิดโอกาสให้มีการย้ายสายงาน มีระบบ
การประเมินผลที่ยุติธรรมและเปิดเผย  
มีการป้อนกลับเพื่อสร้างแรงจงูใจให้เกิด
การพัฒนา มีการประมวลผลทั้งภาพรวม
และรายกลุ่มเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารงานบุคคล มีฐานข้อมูลดา้นบุคลากร
ที่ครอบคลุมเพื่อด าเนินการวางแผนงาน
อาชีพและแผนสบืทอดต าแหน่ง  
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 นโยบายการจดัการดา้นบุคลากร

สนับสนนุการท างานที่มีความ
คล่องตัวและปรบัเปลี่ยนให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมการท างาน 

 การบูรณาการงานบริหารบุคลากร
กับการปรับปรุงการท างานของทุกๆ
กระบวนงาน ให้เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพสูงนโยบายด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และการท างานเป็นทีมการจัดการ
ด้านบุคลากรเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการประสานงานในแนว
ระนาบกับหน่วยอื่นๆ 

มีนโยบายการจัดการบุคลากรที่ปรับเปลี่ยน
ได้ทันกบัสภาพแวดล้อม เช่น  การลด
ขั้นตอนในการรายงานโดยอาศยัเทคโนโลยี 
การขยายกรอบในการตัดสินใจของหัวหน้า
งานในระดับพืน้ที่ สรา้งกลุ่มงานที่ท างาน
เพื่อแก้ปัญหาคร่อมสายงานและการ
ประสานงานในแนวระนาบ เป็นต้น 

 
5.2 ระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั และมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 สภาพแวดล้อมในการท างานที่-

ปลอดภัยสนบัสนุนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพคล่องตัว 

 ร่วมกันท างานให้เกิด
ประสิทธผิล 

 

 การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในการท างานทีป่ลอดภัยมปีระสิทธิภาพ
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
คล่องตัวและร่วมกันท างานให้เกิด
ประสิทธผิล 

การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่
เหมาะสมทั้งทางกายภาพ และบรรยากาศ 
จะน าไปสู่การท างานที่มปีระสิทธิภาพ 
บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
พร้อมที่จะสร้างสิง่ดีๆ ในการท างาน  
อยากทุ่มเท และสร้างนวัตกรรม ระบบ
ต่างๆ เชน่ 5ส ความปลอดภัย การ
ปรับปรุงสถานที่ท างานให้สะดวกเอ้ือ 
อ านวยการท างาน การป้องกันโจรกรรม 
การปลูกจิตส านึก การรณรงค์เรื่องการรัก
องค์การ เป็นต้น ล้วนเปน็สิ่งทีส่ร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

 
Advance 

 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบ
(Empower) กล้าตัดสินใจ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนนุ
การท างานและการแก้ปัญหา
เพื่อบรรลุแผนงานหลักของ
องค์กร 

 ส่วนราชการควรสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
กล้าตัดสนิใจเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้
สนับสนนุการท างานและการ
แก้ปัญหามีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้พร้อมสนับสนุนการ
ท างานอย่างมปีระสทิธิภาพ 

มีระบบการมอบอ านาจเพื่อกระจาย 
อ านาจการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 
ทั่วทั้งองค์การ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
อย่างทันทว่งที มีกระบวนการ หรือ 
ขั้นตอนการตัดสนิใจ เกิดจากการฝึกปฏิบัติ 
มีความชัดเจนในขอบข่ายอ านาจหน้าที่ 
บุคลากรรู้ความเสี่ยงและรู้ขอบเขตการ
ตัดสินใจวา่อะไรปฏบิัติได้และควรปฏิบัติ
เมื่อไร ส่งผลให้ลดขั้นตอนการท างาน 
และใช้เวลาลดลง 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 การท างานที่เปน็ทีมที่มี

สมรรถนะสูง มีความคล่องตัว
และสามารถท างานร่วมกับ
เครือข่ายภายนอกเพื่อน าไปสู่
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอยา่งมี
ประสิทธผิล 

 
 

 มีการท างานเปน็ทีมภายในองค์การมี
กระบวนการสรา้งความร่วมมือกับ
เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน
ภายนอกในลักษณะของทีมสหสาขา 
(Trans-disciplinary) เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา 

มีทีมงานภายในองค์การทีป่ระสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัตงิานกับผูบ้ริหาร 
อาจมีได้หลายระดับ ทัง้ทีมส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานต่างประเทศไปแก้ปัญหา เช่น 
ปัญหาด้านมนษุยธรรมและบรรเทาพิบัติภัย 
Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief (HADR) เพื่อชว่ยเหลือ
ประชาชนทั้งในประเทศ และตา่งประเทศ 
ทีมความร่วมมืออาจประสานงานผ่าน
เทคโนโลยดีิจิทัลในลักษณะ Virtual 
Collaboration เปน็ตน้ 

 
5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และความรว่มมือ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การสร้างวัฒนธรรมในการ

ท างานที่เปน็มืออาชีพเปิด
โอกาสในการน าเสนอ
ความคิดริเริ่มและสนบัสนนุ
ความคิดสร้างสรรค์ 

 การสร้างวัฒนธรรมในการท างาน 
ที่เป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้
เชี่ยวชาญ และถูกต้องตามมาตรฐาน
เปิดโอกาสในการน าเสนอความคิด
ริเริ่มและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 

มีการฝึกอบรมระเบียบวินยัและการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักให้กับบุคลากร  เช่น ความ 
กล้าหาญ มีการสร้างวัฒนธรรมขององค์การ 
โดยผู้บริหารเปน็ผูน้ าการถ่ายทอด
วัฒนธรรมองค์การ เช่น Coaching Tips 
การฝึกอบรมในการสร้างนวัตกรรม 
โครงการประกวดนวตักรรมและ Best 
Practices เป็นต้น 

 
Advance 

 
 การค้นหาปัจจัยที่ท าให้ 
บุคลากรมีความผูกพัน ทุ่มเท 
มีผลการปฏบิัติงานที่ดีและสรา้ง
วัฒนธรรมการท างานที่น าไปสู่
ผลลัพธ์ขององค์การ 

 ความผูกพัน การทุ่มเท และผลการ
ปฏิบัติงานทีด่ีของบุคลากรมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่สร้างความผูกพันกบัผลลัพธ์ของ
องค์การน าปัจจยัดังกลา่วมาใช้ใน
การสร้างให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ 
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานทีด่ี 

มีกระบวนการในการค้นหาปัจจยัที่ท าให้
บุคลากรมีความผูกพัน มีความคดิ
สร้างสรรค์ พัฒนาและสร้างผลงานที่เปน็
ประโยชน์ต่อองค์การปัจจัยเหลา่นี้อาจ
แตกต่างกันตามกลุ่มและระดบัของ
บุคลากร มีการน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุง
นโยบายในการบริหารงานบุคคล สิ่งจูงใจ 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และสิ่ง
เก้ือหนุนการท างานต่างๆ ให้เกิดขึ้น เช่น 
จากการส ารวจสัดส่วนของบุคลากร 3 กลุ่ม 
พบว่าหนึง่ใน 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 
  ปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพันในทั้ง 3 กลุ่ม 

คือโอกาสในการได้น าเสนอความคิด และ
ได้รับการรับฟัง น าไปสู่การสร้างกลไก 
การรับฟังและการน าเสนอความคิดที่
เหมาะสมกับบุคลากรทั้ง 3 กลุม่ที่อาจ
แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมการท างาน 
เป็นต้น 

 
Significance 

 
 
 การสร้างวัฒนธรรมการ

ท างานที่มปีระสิทธิภาพสงู
สร้างความภูมิใจ และความ
เป็นเจ้าของ ให้แก่บุคลากร
(Public Entrepreneurship)
และร่วมมือเพื่อน าพาองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จและประโยชน์
ที่เกิดกับสังคมและประชาชน 

 สร้างวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ความคล่องตัวและการมีประสิทธิภาพ
สูง  ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก
สร้างแนวคิดของการเปน็
ผู้ประกอบการภาครัฐ โดยมุ่งเนน้
ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปน็หลกั 

มีการสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมองค์การ 
ในการท างานภายใต้แนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการภาครัฐ (Public  
Entrepreneurship) อยู่บนพืน้ฐานของ
หลักคิด คือ มีวัฒนธรรมการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว คิดสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ประหยัด คุ้มค่า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประชาชน 

 
5.4 ระบบการพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู ้ความสามารถ กา้วทนัเทคโนโลย ีแกไ้ขปญัหาสรา้งความรอบรู ้และ 
      ความมจีรยิธรรม 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 ระบบการพฒันาบุคลากรที่

สร้างคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหา ทักษะดา้นดิจทิัล 
และความรอบรู้ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
 

 การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  
ที่ครอบคลุมเรื่องความรู้ 
ความสามารถในการท างานและ
การแก้ปัญหาคุณธรรม และ
จริยธรรมความรู้และทักษะ 
ด้านดิจทิัล 

มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
กลุ่ม โดยก าหนดให้สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน ตัวอย่างเช่น 
พัฒน มีหลักสูตรการพฒันาบุคลากร 
ที่มุ่งเน้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
และการพัฒนาดา้นดจิิทัลเพื่อให้มีความรู้ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Advance 

 
 ระบบการพฒันาบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูน สั่งสมทักษะ
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อ
สมรรถนะหลักและการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

 แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรที่
ตอบสนองการสรา้งสมรรถนะหลัก
ขององค์การทั้งทักษะความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุก 
เช่น มีการส่งบุคลากรไปศึกษา เพิ่มพูน
ความรู้ในด้านที่ยังขาดแคลน มคีวามส าคัญ 
ครอบคลุมทุกสายงาน ทุกประเภท และ 
ทุกระดับ มีหลักสูตรการพัฒนาผู้น า 
นักบริหารระดับกลาง (บ.มท.) และนัก
บริหารระดับสูง (นปส.) หลักสูตรการ
พัฒนาผู้วา่ราชการจังหวัดและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่
ส าคัญของการเป็นผูน้ าในศตวรรษที่ 21 
เป็นต้น 

 
Significance 

 
 
 ระบบการพฒันาบุคลากร

และผู้น าให้มีทักษะทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลายมี
ความรอบรู้ สามารถตัดสินใจ
และมีความคิดในเชงิวิกฤติ 
พร้อมรับปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น(Fluid 
Intelligence/Complex 
ProblemSolving) 

 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
สามารถปฏบิัติงานได้หลากหลาย
การพัฒนาบุคลากรและผูน้ าให้มี
ความรอบรู้ เปน็นักคิด มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวกิฤต
(Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับ
กับปัญหาที่มีความซับซ้อน 

มีการอบรมภาวะผูน้ าและสมรรถนะหลักใน
การตัดสินใจให้กับบุคลากรในทกุระดับ  
ไม่เฉพาะแต่ผูบ้ริหาร มีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ ท างานและการ
วางแผนร่วมกัน มีความรู้และทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารแบบ
ดิจิทัล สามารถเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ
ใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีการประเมินผล
และทบทวนปรับปรุงอยา่งต่อเนือ่ง 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 
 

เปา้หมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบและน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และ
การให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยี มาใช้เพื่อให้มี 
ขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

 
ภาพประกอบ 

 
 

Basic Advance Significance 
ออกแบบกระบวนการที่
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
ทั้งงานภายในและงานที่
ข้ามส่วนราชการเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ติดตามควบคุมกระบวนการ 
โดยใช้ตัววัดและทคโนโลยี 

ดิจิทัล 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ในการจัดการกระบวนการ 

และการบูรณาการ 
ที่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ 6.1 กระบวนการท างาน 

เชื่อมโยงตัง้แตต่น้จนจบน าไปสู่
ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

 
ภาพประกอบ 

 
 

บริหารจัดการและปรบัปรุง 
อย่างเป็นระบบทัง้

กระบวนการหลักและ 
กระบวนการสนับสนนุ 

สร้างนวตักรรมการ
ปรับปรุงกระบวนการหลัก 
สนับสนนุการบริการ และ

การสื่อสาร 

สร้างนวตักรรมของ
กระบวนการระดบัองค์การ

จนเกิดความเป็นเลิศ  
เพื่อประโยชน์แก่

ประชาชนและภาคธุรกิจ 6.2 การสรา้งนวตักรรม 
ในการปรบัปรงุผลผลติ 

กระบวนการ การใหบ้รกิาร 
 

ภาพประกอบ 
 
 

วิเคราะห์ต้นทุนและลงทุน
ในทรัพยากรที่ใช้ใน

กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนนุ 

ก าหนดนโยบายการลด
ต้นทุนใช้เทคโนโลย ี

และใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ใช้ข้อมูลเทียบเคียง 
เพื่อสร้างนวัตกรรม  
ลดต้นทนุเพิ่มขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน 6.3 การลดตน้ทนุการใช้

ทรพัยากรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
และความสามารถในการแขง่ขนั 

 
ภาพประกอบ 

 
 

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิล  
ทัง้องค์กรและผลกระทบตอ่ 

ยทุธศาสตรป์ระเทศ 

ติดตามควบคุมประสิทธิผล 
กระบวนการหลักและ 
ตัววัดเชิงยุทธศาสตร ์

การเตรียมการเชิงรุก 
เพื่อลดผลกระทบจาก

ความเสี่ยงการเตรียมพร้อม 
เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ 

บูรณาการกระบวนการ
ต่าง ๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และ

สิ่งแวดล้อม 

หมวด ๖  การมุง่เนน้ระบบปฏิบตักิาร 
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6.1 กระบวนการท างานทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ เพือ่น าไปสูผ่ลลพัธท์ีต่อ้งการ 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การออกแบบกระบวนการ 
ท างานให้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่ตน้
จนจบ (End-to-end process 
design) เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มี
คุณค่าแกป่ระชาชนรวมถึงประสาน
การท างานที่ข้ามส่วนราชการ 
(Crossboundary process)
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 แนวคิดการออกแบบกระบวนการ 
ท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ตน้จนจบ 
(End-to-end process design) 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก ่
ประชาชน และไม่เกิดผลกระทบ 
เชิงลบต่อสิง่แวดล้อมการประสานงาน
ในกระบวนการทีต่้องผ่านหลายส่วน
ราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 

เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจ
เก่ียวกับการวิจัยและตรวจชนัสตูรด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยดี้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน 
และสนบัสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ ดังนัน้ แนวคิดหลักในการออกแบบ
ผลผลติการให้บริการ และกระบวนการ  
จึงเน้นคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลความ
น่าเชื่อถือ ระบบการสอบย้อนกลับ เพื่อ
สนับสนนุการเป็นห้องปฏบิัติการอ้างอิงของ
ประเทศ เป็นตน้ 

 
Advance 

 
 มีการติดตามควบคุมกระบวนการ

โดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมัย
และข้อมูลร่วมกับเครือข่าย
ภายนอกเพื่อการท างานที ่
เกิดประสิทธิผล 

 การติดตามควบคุมกระบวนการ 
โดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยการติดตามควบคุม
กระบวนการโดยการใช้ข้อมูลร่วมกับ
เครือข่ายจากภายนอก 

มีติดตามและควบคุม การควบคมุ
กระบวนการผา่นตวัชี้วัด เชน่ การส่งมอบ 
งบประมาณตามกรอบเวลา ผา่นเครือข่าย
ดิจิทัล เช่น การใช้ Barcode ในการ
ติดตามระบบจัดส่งของเอกสาร การติดตั้ง 
GPS ในการติดตามเวลาการท างานของรถ
โดยสารและรถบรรทุกสินคา้ เปน็ต้น 

 
Significance 

 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัใน

การจัดการกระบวนการและ
การติดตามรายงานผลอย่าง
รวดเร็ว ฉับไว และตอบสนอง
การบูรณาการที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (Operational 
excellence) 

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ 
จัดการกระบวนการและการติดตาม 
รายงานผลอยา่งรวดเร็วการวิเคราะห์
อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการใช้
ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks)  
ผลการด าเนนิงานเพื่อออกแบบ
กระบวนการท างานให้ตอบสนอง
การบูรณาการที่มุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

แนวคิดการจัดการกระบวนการที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทั้งองค์การ อาจคิดในภาพรวมโดย
เอาผลลัพธ์เปน็ตัวตั้ง หรืออาจทดลองปรับ
รูปแบบการท างานในบางพื้นที่ เช่น การ
ปรับระบบการช าระเงินให้เป็น e-money 
อาจเร่ิมต้นทดลองในจังหวัดใดจงัหวัดหนึ่ง 
การปรับระบบเป็น paperless office อาจ
เร่ิมต้นจากใบค าร้องในระบบการบริหาร 
บุคคลภายในกรมฯ เปน็ตน้ โดยมกีารวางแผน 
การก าหนดมาตรการข้ันตอน มกีารติดตาม 
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6.2  การสรา้งนวตักรรมในการ ปรบัปรงุผลผลติ กระบวนการ และการบริการ 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 การบริหารจัดการกระบวนการ

อย่างเปน็ระบบทัง้กระบวนการ
หลักและกระบวนการ
สนับสนนุมีการติดตาม และ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดระสิทธิผล
โดยมุง่เน้นคณุค่าแกป่ระชาชน 

 มีการบริหารจัดการกระบวนหลกั 
และกระบวนการสนบัสนุนอยา่ง 
เป็นระบบก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการ
ติดตามควบคุมการด าเนินการ 
มีแนวทางและเครื่องมือในการ 
ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และ 
การบริการให้ดีขึ้น 

การบริหารจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 
การวางแผน การก าหนดผู้รบัผดิชอบ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดในกระบวนการ เคร่ืองมือ 
และมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ เช่น การ
ปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น มีการ 
ลดขั้นตอนการให้บริการ การรวมศูนย์การ
บริการ โดยมีการบริหารจัดการตามตัวชี้วดั 
และสามารถวัดผลการปรับปรุงที่ดีขึ้น มี
การติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

 
Advance 

 
 การสร้างนวตักรรมในการ

ปรับปรุงกระบวนการ 
-กระบวนการหลัก 
-กระบวนการสนับสนนุ 
-การบริการประชาชน 
-ความสะดวกและการสื่อสาร 

 มีการสร้างนวตักรรมในการปรับปรุง
ให้เกิดขึ้นในกระบวนหลัก
กระบวนการสนับสนนุการบริการ
ประชาชนความสะดวกในการรับ
ข้อมูลข่าวสาร 

เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้
ประชาชนสามารถเรียนรู้ข้ันตอน 
การบริการ และรับรู้ข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงตา่งๆ ตลอดจนการรับ 
ข้อมูลจากผู้รับบริการ ระบบแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในการบริการทาง
การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่
ห่างไกล เปน็ต้น 

 
Significance 

 
 การสร้างนวตักรรมในการ

ปรับปรุงผลผลิต และ 
การแก้ไขปัญหาในเชิง
กระบวนการระดบัองค์การ
จนเกิดความเป็นเลิศ น าไปสู่
ผลลัพธท์ี่เป็นประโยชน์กบั
ประชาชนและภาคธุรกิจ 
(Public value) 
 

 การสร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
การสร้างนวตักรรมการปรับปรุงที่มี
ผลกระทบสูงจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง อาจด าเนินการผา่น
Government Innovation Lab
โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) 

เช่น จังหวดันนทบุรีส่งเสริมเชดิชูเอกลักษณ์
ของทุเรียนจังหวัดนนทบุรีว่ามีคณุภาพและ
เป็นสินคา้ Premium มีการจัดท าประวตัิ
สายพนัธ์ุประกวดพนัธุ์ และประมูลทุเรียน 
โดยร่วมมือกับภาคเกษตรกร เอกชน 
และสื่อสาธารณะ ส่งผลให้ทุเรียนจังหวัด
นนทบุรีเป็นที่ต้องการสูง และมรีาคาดี  
เป็นต้น 
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6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รพัยากรเพื่อสรา้งความมปีระสทิธภิาพ และความสามารถในการแขง่ขนั 
ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 มีการวิเคราะห์ต้นทุนและ

การลงทุนในทรัพยากรต่างๆ 
ที่ใช้ในกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนนุเพื่อ
การควบคุมต้นทนุโดยรวม 

 

 การวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุน 
ในทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนบัสนุน เช่น 
การวิเคราะห์ต้นทุนรวม ตน้ทุน
โครงการต้นทนุด้านการบริหารจัดการ
ทั้งทางตรงทางอ้อม ค่าใช้สอย และค่า
วัสดุ จ าแนก เป็นสัดส่วนเพื่อน าไปใช้ใน
การติดตามควบคุม การวางแผนการลด
ต้นทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

มีการน าผลการวิเคราะห์ค่าใช้จา่ยด้าน
ต่างๆ เชน่ การเบิกค่าล่วงเวลาค่า
สาธารณปูโภค ค่าบริหารโครงการ เป็นต้น 
มาก าหนดเปน็นโยบายการลดตน้ทุน เชน่ 
กรมสรรพากร มีการวิเคราะห์และควบคุม
ต้นทุนโดยรวม 2 ด้าน คือ (1) ควบคุม
ต้นทุนภายในหน่วยงาน เพื่อให้การใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดก่อให้เกิดผลิต
ภาพ (2) การควบคุมตน้ทนุเพื่อลดต้นทนุ
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสียทั้ง
ด้านเวลา ค่าใช้จา่ยในการเสียภาษี และ
อ่ืนๆ ซึ่งปรากฏข้อมูลใน พ.ศ. 2558 ว่า 
การจัดเก็บภาษีทุก 100 บาท มีต้นทุนใน
การจัดเก็บ 0.69 บาท และข้อมูลจากการ 
จัดล าดบัความยากง่ายในการท าธุรกิจใน
ประเทศไทย พบว่า ปี 2559 ประเทศไทย
อยู่ในล าดับที่ 70 จึงน ามาตัง้เปา้หมายใน
การปรับปรุงเปน็ต้น 

 
Advance 

 
 น าผลการวิเคราะห์ไปใช ้
ในการลดต้นทุนและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการท างาน 
จาก 
     -  นโยบายการลดต้นทนุ 
     -  การใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
     -  แบ่งปนัทรัพยากรใน 
 การท างานร่วมกัน 

 การลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการท างานจากการใช้เทคโนโลยี
และการแบ่งปันทรัพยากรในการ
ท างานร่วมกันการติดตามผลการลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

เช่น สป.สธ. ได้วางกลไกในการควบคุม
ต้นทุนโดยรวมดังนี้  (1) การติดตาม
ควบคุมผ่านการบริหารจัดการและการ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ สป.สธ. (2) การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการ
สุขภาพ เพื่อลดความผิดพลาดในการ
รักษาพยาบาล ลดค่าใชจ้่ายในการเยียวยา 
ลดอัตราการกลับมารักษาซ าุ และลดข้อ
ฟ้องร้องในการรับบริการ (3) การบริหาร 
จัดการร่วม คือการบริหารจัดการในเขต
สุขภาพ 12 เขต เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ด้านบุคลากร งบประมาณ และการลงทุน 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม (4) การ
บริหารการเงินการคลัง เปน็ต้น 
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ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Significance 

 
 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ

นวัตกรรมในการลดต้นทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยใช้ข้อมูล
เทียบเคียงทั้งในะดับประเทศ
และระดับนานาชาต ิ

 การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสร้าง 
นวัตกรรมในการลดต้นทุนการใช้ข้อมูล
เทียบเคียง (Benchmarks) ทั้งในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ เพื่อการลด 
ต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

เช่น กรมสรรพากร มีการน า  IT มาใช้ใน
กระบวนการท างานและให้บริการเพื่อลด
ต้นทุนของผูป้ฏิบัตงิานและผู้รับบริการ เช่น 
การยื่นแบบภาษี ผา่น RD Smart Tax 
Application ท าให้สามารถยื่นแบบได้ 
ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้น 

 
6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลทัว่ทัง้องค์การ และผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าตแิละผลลพัธ์ 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Basic 

 
 
 การตดิตามควบคุมประสิทธิผล

ของกระบวนการหลัก และ
ตัวชี้วัดเชิงยทุธศาสตร์ทั้งใน
ด้านคุณภาพความปลอดภัย 
ต้นทุน เพื่อการส่งมอบคุณคา่
ต่อประชาชนและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 

 การติดตามควบคุมกระบวนการ
สนับสนนุต่างๆ ภายในของ
ส่วนราชการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธผิลทัง้ในด้าน
คุณภาพ ความปลอดภัย
ต้นทุน เพื่อการส่งมอบคุณคา่
ต่อประชาชนและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย 
 
 

 การติดตามควบคุมกระบวนการหลัก 
โดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ
กระบวนการหลัก ในมิติตา่งๆ เช่น 
ตัวชี้วัดดา้นคุณภาพ ต้นทนุ ความ
ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
การดูแลสาธารณสุขและสาธารณภัย 
เป็นต้นมีการติดตามควบคุม
กระบวนการสนับสนนุโดยใช้ข้อมูลและ
ตัวชี้วัดของกระบวนการสนบัสนุน ใน
มิติต่างๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของกระบวนการ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ
ท างานทั้งกระบวนการหลักและสนับสนนุ 
มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และระบบ
การรายงานผล เชน่ การติดตามรายงาน
ข้อมูลด้านน้ าผา่นระบบฐานข้อมูล 
น้ าของกรมชลประทาน การติดตามข้อมูล
ของ สป.สธ.ผ่ านฐานข้อมูล HDC Big 
data และการเทียบเคียง 
ตัวชี้วัดกับ WHO เป็นต้น 



49 

 

 

ระดบั แนวทางด าเนนิการ ตวัอยา่ง 

 
Advance 

 
 การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด

ผลกระทบที่อาจเกิดต่อ
ประสิทธผิลขององค์การ 
โดยการจัดการความเสี่ยง 

 การติดตามควบคุมกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนบัสนุน
โดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลทัง้ใน
เชิงป้องกันและเชิงรุก 

 การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
กับเหตุการณ์ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินซึ่งอาจสง่ผลต่อ
ประสิทธผิลของกระบวนการ
และน ามาแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงท ี

 การติดตามควบคุมตัวชี้วัดน า 
(Leading Indicators) ทั้งเชิงปอ้งกัน 
และเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลต่อประสทิธิผล 
ของกระบวนการ และน ามาแก้ปัญหา
ได้อย่างทนัท่วงที  การจัดการความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัย 
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน ตลอดจน 
การเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อลดความ
เสียหาย 

เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลของฐานการจัดเก็บ
ภาษีบูรณาการกับข้อมูลของข้อมูลการเก็บ
ภาษีและทะเบียนราษฎร์ของประชาชน 
น าไปก าหนดเป้าหมายในการเก็บภาษี โดย
ดูสถิติของอายุและรายได้ประชากร 
เมื่อทราบว่ามีความเสี่ยงที่จะไมไ่ด้ภาษีตาม
เป้าหมายจึงได้มีศึกษาวิจยัช่องวา่งในการ
จัดเก็บภาษีของกลุ่มต่างๆ  พบว่า การท า
บัญชีของวิสาหกิจขนาดย่อมเปน็ผลให้ 
การรายงานข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็น
จริง จึงออกมาตรการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าสู่ระบบการสื่อสารในการเฝา้ระวังภัย
ของจังหวัดต่างๆทั้งภัยธรรมชาติ และ 
ภัยน้ า เปน็ต้น 

 
Significance 

 
 การประสานงานและบูรณาการ

ของกระบวนการต่างๆ ทั้ง 
ภายในและภายนอกเพื่อการ
สร้างมูลคา่เพิ่มตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคมสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

  มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ 
สนับสนนุที่อาจส่งผลกระทบต่อการ 
บรรลุยุทธศาสตร์การประสานงานและ
บูรณาการทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
การบรรลุยุทธศาสตร์ และผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

เช่น การประสานงานในการปรับปรุง
กระบวนการแก้ไขความยากง่าย  
ในการท าธุรกิจ (Ease of Doing 
business) การบูรณาการของหน่วยงาน
หลายกระทรวงในการชูนโยบาย Medical 
Hub ของอาเซียน การประสานงานกับ
ภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการประมง
ผิดกฎหมาย (IUU) เป็นต้น 
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เปา้หมาย : เพื่อให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดทีส่ าคัญซึง่สอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด 
สะท้อนความสามารถในการบรหิารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้าหมายที่มีความ
ท้าทาย มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกบักระบวนการเพื่อค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุงองค์การทั้งในระดับปฏบิัติการและในระดับองค์การ ทีส่่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึน้ 
 

การบรรลผุล 
ตามตวัชีว้ดั 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 

Basic 
(Level & Early trend) 
ระบุตัววัดทีส่ าคัญ มีการ
ตั้งเป้าหมายทีท่้าทายและ
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

กับกระบวนการ 

Advance 
(Focus Improvement) 
ตัววัดมีผลการด าเนินงาน

สูงกว่าค่าเปา้หมาย  
ร้อยละ 1-5 

Significance 
(Integration) 

ตัววัดมีผลการด าเนินงาน
สูงกว่าค่าเปา้หมาย
มากกว่าร้อยละ 5 

 ตัววัดตามภารกิจหลัก* 
 การบรรลุตาม

ยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ  
 

 ตัววัดตามแผน
ยุทธศาสตร์* 

 การด าเนินการ 
ด้านกฎหมาย 

 ตัววัดตามนโยบาย
และแผนรัฐบาล 

7.1  ดา้นพนัธกจิ 

 
ภาพประกอบ 

 

 ความพึงพอใจ* 
 ความผูกพันและการ

ให้ความร่วมมือ* 

 การแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน 

 ประชารัฐ 

  การปรับเปลี่ยนด้าน
บริการที่เกิดประโยชน ์
 

7.2  ดา้นผูร้บับรกิารและ
ประชาชน 

 
ภาพประกอบ 

 
 

7.3  ดา้นการพฒันาบคุลากร 

 จ านวนนวัตกรรมต่อ
บุคลากร* 

 บุคลากรอาสาสมัคร
ในโครงการที่สนอง
นโยบายหน่วยงาน* 

 บุคลากรร่วมในภาคี
เครือข่าย 

 ความก้าวหน้า 

  การเรียนรู้และผล
การพัฒนา* 
 

 
ภาพประกอบ 

 
 

 จ านวนรางวลัที่ได้รับ
จากภายนอก* 

 จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่องจาก
ภายนอก 

 การจัดอันดับในระดบั
นานาชาต ิ

 จ านวนรางวลัที่ได้รับ
จากหน่วยงานระดบั
กรม/กระทรวง 

 จ านวน Best 
practice* 

7.4  ดา้นการเปน็ตน้แบบ 

 

หมวด 7  ผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
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ภาพประกอบ 
 
 
 

Basic 
 

Advance 
 

Significance 
 

 การบรรลุผลตัววัด
ร่วม* 

 ตัววัดด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารธสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 

7.5  ดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ 
สงัคม สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม 

 
ภาพประกอบ 

 
 

7.6  ดา้นการลดตน้ทนุ  
สรา้งนวตักรรม และการจดัการ

กระบวนการ 

 การลดต้นทนุ* 
 นวัตกรรมการ

ปรับปรุงกระบวนการ 
 ผลการปรับปรุงจาก

การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล* 

 ประสิทธผิลการ
บรรเทาผลกระทบ
ด้านภัยพบิัติต่าง ๆ  

 นวัตกรรมด้าน
นโยบาย กฎระเบียบ 
และกฎหมาย 
 

 
7.1 การบรรลผุลลพัธข์องตวัชีว้ดัตามพนัธกจิ 

ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
1.  ตัววัดตามภารกิจหลัก* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตามพันธ

กิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่
ระบุไว้ (Function base,Area base) 

- จ านวนรายได้ภาษสีรรพสามิตที่จัดเก็บได้ 
-รายได้จากการจ าหนา่ยผลติภัณฑ์ชุมชน 
-ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ 

2.  ตัววัดตามนโยบายและแผน
รัฐบาล   

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตาม
นโยบายและแผนรัฐบาล 
(Agendabase)- 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี พัฒนาการ
สมวัย 
-ความส าเร็จของของการขับเคลื่อนการ 
บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ 
การบริการภาครัฐ 
-ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 

3.  การด าเนินการด้านกฎหมาย ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการด าเนินการ
ด้านกฎหมาย 

-ร้อยละของการช าระกฎหมายให้ทันกับ
การบังคับใช ้
-ร้อยละของการจับกุมผู้ด าเนนิการผิด
กฎหมาย 
-จ านวนกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานทีไ่ด้รับ
การทบทวนปรับปรุง 
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ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
4.  ตัววัดของการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์*   

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผน
ยุทธศาสตร ์

-ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติตาม
แผนยุทธศาสตร ์
-ร้อยละของงานพฒันาประเทศที่สามารถ
ด าเนินการตามแผนงานพัฒนาประเทศของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
-ร้อยละความส าเร็จของการขับเคลื่อน
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
แห่งชาติ ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 

5.  การบรรลุตามยุทธศาสตร ์
อ่ืน ๆ เช่น  การบรรลุตัววัดร่วม
การจัดอันดับ เปน็ต้น   

ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์
อ่ืนๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือ
ของรัฐบาล เช่น  ตัววัดร่วม ตัววัดที่
แสดงถึงการปรับปรุงระดบัในการจัด
อันดับโดยองค์การภายนอกประเทศ 
ในด้านตา่ง ๆ เปน็ต้น 
 

-อันดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยด้านผลิตภาพ 
แรงงาน (Labor Productivity) โดย IMD 
-ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน 
IMD 
-อันดับขีดความสามารถดา้นโครงสร้าง
พลังงานของประเทศ (EAPI) 

 
7.2  การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ัดดา้นผูร้บับรกิาร และประชาชน 

ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
1.  ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย* 

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บรกิาร 
ของส่วนราชการ 

-ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 
-ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร 

2.  ผลของความผูกพัน 
และการให้ความร่วมมือ* 

ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพัน 
และการให้ความร่วมมือจากประชาชน
และผู้เข้ามารบัการบริการจากสว่น
ราชการ 

-ร้อยละของครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะครัวเรือน 
-จ านวนเครือข่ายจิตอาศัยที่ท าหน้าที่ใน
การเฝ้าระวังเตือนภัย 

3.  ผลการด าเนนิการ 
ด้านโครงการประชารัฐ 
 

ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลผุลหรือ 
ความส าเร็จของการด าเนนิการด้าน 
โครงการประชารัฐ เช่น ยอดการ 
จ าหน่ายสินคา้ภายใต้โครงการ 
ประชารัฐ 
 
 
 

- จ านวนนักเรียนที่เพิ่มข้ึนในโรงเรียน
ประชารัฐภาคใต้ภายใต้ความร่วมมือการ
จัดการเรียนการสอนในพืน้ที่เสีย่งภัย 
-ร้อยละของผู้มีรายไดน้้อยที่สามารถใช้สิทธิ์
สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่  1  ต.ค. 60 
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ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
4.ผลจากการปรับเปลี่ยน 
ด้านการบริการที่เกิด 
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการที ่
สามารถวัดผลได ้

ตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงผลจากการ 
ปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และ 
นวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน ์
ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

-ร้อยละของผู้รับบริการที่ขอต่อทะเบียน
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
-ร้อยละของผู้รับบริการยื่นแบบผ่าน RD 
Smart Tax 
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (Work – 
Integrated Learning) (ระบบทวิภาคี) 

5.การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงการจัดการข้อ 
ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่าง 
รวดเร็วและเกิดผล 

-ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของ สพฐ. สามารถ 
ด าเนินการได้ข้อยุติ 
-ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ได้รบั
การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด 

 
7.3 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาบคุลากร 

ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
1. จ านวนนวัตกรรม 
ต่อบุคลากร* 

ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่ 
เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 

-จ านวนระบบสารสนเทศทีไ่ด้มกีารพัฒนา
เพิ่มข้ึนภายในส่วนราชการ 
-จ านวนโครงการ R2R ที่ส่งเพื่อการ
ประกวด 
-จ านวนรางวลัด้านนวตักรรมระดับบุคคล
และกลุ่มงาน 
-จ านวนโครงการวิจัยต่อบุคลากรที่มีการ
ด าเนินการจนส าเร็จตามแผน 

2.  การเรียนรู้และผลการ 
พัฒนา* 

ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการ 
พัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

-ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา
ภาวะผูน้ าผ่านเกณฑ์การประเมนิความรู้ 
ตามที่ก าหนด 
-จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการฝึกฝนให้มี
ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มข้ึน 
-จ านวนงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่แล้วเสร็จ
และน าไปใช้ประโยชน์ 

3.  ความก้าวหน้าและการก้าว
ขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความกา้วหน้าของ 
บุคลากรและความก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ตามแผน 

-ร้อยละของต าแหน่งที่สามารถจัดท า
เส้นทางความก้าวหนา้ 
-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัวุฒบิัตรด้าน
ความรู้จากภายนอก 
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ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ไปร่วมใน 
ภาคีเครือข่ายภายนอก 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ 
ส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอก 
ทั้งระดับชาติและนานาชาต ิ

-จ านวนก าลงัพลที่เข้าร่วมการบรรเทาภัย
พิบัติภัยและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
(Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief:HADR) ระดับอาเซียน 
-จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการอนมุัติให้ไป
เป็นกรรมการในหน่วยงานภายนอก 
(โดยไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน) 

5.  จ านวนบุคลากรที่อาสาสมัคร
ในโครงการที่ตอบสนองนโยบาย 
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ 
ส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครใน 
โครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

-จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิต
อาสาทั้งภายในและภายนอกที่ไม่ได้รับ 
ผลตอบแทน 

 
7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ัดด้านการเป็นตน้แบบ 

ตวัวดั  ตวัอยา่ง 
1. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 
จากภายนอก* 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ 
เป็นต้นแบบของส่วนราชการที่ได้ 
รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่ 
แสดงถึงความส าเร็จในการปรับปรุง 
กระบวนการ 

-จ านวนกระบวนงานทีไ่ด้รับรางวัล 
-จ านวนรางวลัเลิศรัฐสาขาการบริการ
ภาครัฐ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
-รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

2.  จ านวน Best practice* ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ 
เป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น 
Best practice 

-คะแนนการประเมินความโปร่งใสจาก
หน่วยงานภายนอก (ในระดับดขีึ้นไป) 
-จ านวนรางวลัด้านความเปน็เลศิในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

3.  จ านวนรางวัลที่ได้รับ 
จากหน่วยงานระดบักรม/ 
ระดับกระทรวง 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็น 
ต้นแบบของสว่นราชการ ได้แก ่
- รางวัลระดบักรม เป็นรางวลัที่สว่น

ราชการระดับกรมมอบให้
หน่วยงานย่อยในสังกัด 

- รางวัลระดบักระทรวง เปน็รางวลัที่
มอบให้กับส่วนราชการระดับกรม
ในสังกัด 

-จ านวนรางวลั OBEC AWARD 

4.  การจัดอันดับในระดบั 
นานาชาต ิ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ 
แข่งขัน โดยได้รบัการจัดอันดบัใน 
ระดับนานาชาต ิ

- อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
- ผลการจัดอันดบัดัชนีชี้วดัภาพลักษณ์
ปัญหาคอร์รัปชัน 
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ตวัวดั ค าอธบิาย ตวัอยา่ง 
5.  จ านวนบุคลากรที่ได้รับ 
การยกย่องจากภายนอก 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็น 
ต้นแบบของสว่นราชการ โดยมี 
บุคลากรของตนเองได้รับการยกย่อง 
จากภายนอก 

-จ านวนรางวลัที่ได้รับจาก ปปส. 
-จ านวนรางวลัที่ได้รับจาก กฟผ. 
 

 
7.5 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นผลกระทบตอ่เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม 

ตวัวดั  ตวัอยา่ง 
1.  การบรรลุผลของตัววัดร่วม 
(กระบวนการทีด่ าเนนิการ 
ร่วมกับหลายหน่วยงาน)* 

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การ 
บรรลุผลของตัววัดร่วม ในการม ี
กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลาย 
หน่วยงานของส่วนราชการ  
(Area base) 

-อัตราการเข้าเรียนในพื้นที่ของประชากร
วัยเรียนในแต่ละระดบัชัน้ 
-ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา
ประมงที่ผดิกฎหมาย (IUU) 

2.  ตัววัดผลกระทบจากการ 
ด าเนินการที่มตี่อด้าน 
เศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจาก 
การด าเนินการที่มตี่อด้านเศรษฐกิจ 

- สัดส่วนของรายได้ภาษีสรรพสามิตต่อ
รายได้รัฐบาล 
-หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 

3.  ตัววัดผลกระทบจากการ 
ด าเนินการที่มตี่อด้านสังคม 

ตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจาก 
การด าเนินการที่มตี่อด้านสังคม 

-จ านวนเร่ืองความคืบหน้าของความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
-ร้อยละของต าบลน าร่องที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

4.ตัววัดผลกระทบจาก 
การด าเนินการที่มตี่อด้าน 
สาธารณสุข 

ตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงผลกระทบ 
จากการด าเนนิการที่มีต่อด้าน 
สาธารณสุข 

-ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 
-อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 
19 ปี ต่อพันคน 

5.ตัววัดผลกระทบจาก 
การด าเนินการที่มตี่อด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจาก 
การด าเนินการที่มตี่อด้านสิ่งแวดล้อม 

-ร้อยละของจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการขยะมูลฝอย 
-จ านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน้ า_ที่
เพิ่มข้ึน 
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7.6 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจดัการกระบวนการ 

ตวัวดั  ตวัอยา่ง 
1.  การลดต้นทุน  
(ทั้งในระดบักระบวนการที่เกิด
จากการปรับปรุงงาน และการน า 
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้)* 

ตัวชี้วัดของการลดตน้ทุนทั้งในระดับ 
กระบวนการอันเกิดจากการปรบัปรุง 
งาน และการน าเทคโนโลยีดจิิทลัมา 
ใช้เพื่อลดต้นทุนในการท างาน 

-ร้อยละของกระบวนการท างานที่ได้รับการ
ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและการ
ลดขั้นตอน 
-ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง 

2.  จ านวนนวัตกรรมของ 
การปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง 
กระบวนการ 

-จ านวนกระบวนงานทีไ่ด้รับการปรับปรุง 
-จ านวนกระบวนงานที่มีการปรับปรุง
พัฒนาตามเกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐ
แห่งชาต ิ
-จ านวนแอปพลิเคชนัที่พฒันาขึ้นในส่วน
ราชการ 

3.  ผลการปรับปรุงจากการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั* 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรบัปรุง 
กระบวนการ และการบริการจากการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม 

-รางวัลซอฟแวร์จากสมาคมซอฟแวร์ 
-ร้อยละของต้นทุนทีล่ดลงจากการใช้นวัต
กรรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

4.ประสิทธิผลของการ 
บรรเทาผลกระทบด้าน 
ภัยพิบัติต่างๆ 

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธผิลของ 
การบรรเทาผลกระทบด้านภัยพบิัติ 
ต่างๆ 

-ร้อยละของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่
ได้รับการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ประจ าป ี
-ระดับการประเมินความพร้อมในการ
เตรียมรับภัยพิบัต ิ

5.นวัตกรรมการปรับปรุง 
ด้านนโยบาย กฏระเบียบ 
และกฎหมาย 

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง 
ด้านนโยบาย กฎระเบียบ และ 
กฎหมาย 

-จ านวนมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม 
-ความส าเร็จของการแก้ไขกฎหมายเพื่อ
การปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
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สว่นที ่ 4 
การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

ระดบั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
 
 การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ  4.0  (PMQA  4.0)  คือการบริหารจัดการ
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 
ของการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่ “ยุค 4.0”  
ที่มุ่งเน้น “การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน ”  
จึงท าให้เกณฑ์ PMQA เริ่มมีรอยต่อระหว่างแนวคิดของเกณฑ์ PMQA แบบเดิม (ปี พ.ศ. 2562) กับเกณฑ์ 
PMQA 4.0 อันเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์กร  ทุกคนต้องร่วมกันเรียนรู้ 
พัฒนา และปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการดูแล
และให้บริการประชาชนในยุค 4.0   
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ  น าไปปรับใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการ และเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการการ
ตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน าเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบ
หรือประเมินองค์การตนเองในทุกระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์โดยตระหนัก
ถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

4.1  องค์ประกอบ PMQA  : 
  เกณฑ ์PMQA ประกอบด้วยองค์ความรู้ส าคัญในการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงาน  
ประเด็นส าคัญ  7  หมวด  ดังนี้  ได้แก่ 
  หมวด  1  การน าองค์การ : เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารสั่งการ หรือชี้น าให้องค์กร 
มีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการก ากับดูแลองค์กร วิธีการที่องค์กรใช้เพ่ือบรรลุ 
ผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท า
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรการน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
  หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการตรวจประเมิน 
ว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือความส าเร็จของหน่วยงานในระยะยาว
อย่างไร รวมทั้งวิธีการในการค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างความสัมพันธ์ 
และการใช้สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
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  หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กร 
มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและสินทรัพย์  
ทางความรู้ องค์กรมีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินว่า  
หน่วยงานใช้ผลการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
  หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อม  
ด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ 
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร 
  หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
  หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ : เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของหน่วยงาน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลองค์การ ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงินและการเติบโต และ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการของหน่วยงานเปรียบเทียบกับคู่เทียบและ
หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

4.2  เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ก าหนดผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินระดับการพัฒนา 3 ระดับ 

 1.  ระดับพ้ืนฐาน   300 คะแนน (Basic) 
  2.  ระดับก้าวหน้า    400 คะแนน (Advance) 
  3.  ระดับพัฒนาจนเกิดผล  500 คะแนน (Significance) 
  1.  ระดับพื้นฐาน (Basic)  มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญทุกหมวด   
อย่างเป็นระบบ  และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและ
หน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
  2.  ระดับก้าวหน้า (Advance)  มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน ส่วนราชการที่มี
คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญ  ในทุก
หมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจ
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และหน้าที่ ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุ เป้าหมายของประเทศมีการพัฒนา
ตามแนวทางการเป็นระบบ ราชการ 4.0 
  3.  ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)  มีผลประเมิน เทียบเท่า 500 คะแนน  
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวม ในระดับ 500 คะแนน หมายถึงมีแนวทางและการด าเนินการ   
ในเรื่องส าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ จนเกิดประสิทธิผล
ตอบสนองพันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ   และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมาย  
ของประเทศ มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนา ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0  
จนเกิดผล 

4.3  เกณฑร์ะดบัชาต ิ:   
 ฐานคะแนนเต็มจากการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ  4.0  ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ  40 (ของเกณฑ์ PMQA ปี พ.ศ. 2562)  และมีคะแนนรวม 
400  คะแนนขึ้นไป  จึงจะได้ระดับดีเด่น  หรืออยู่ในระดับ Advance ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินสู่ระบบ
ราชการ  4.0 
  ฐานคะแนนเต็มในการประเมิน      1,000  คะแนน 
  คะแนน  หมวด 1 – 6  คะแนนเต็ม       600  คะแนน 
  คะแนนผลลัพธ์ หมวด  7  แบ่งเป็น 6  มิติ (7.1 – 7.6)   400  คะแนน 
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4.4  เกณฑ์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  : 

 
หมวด 

ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 

ระดบั 
Basic 

 

ระดบั 
Advance 

ระดบั 
Significance 

หมวด 1   การน าองค์กร 12 3.60 4.80 6.00 
หมวด 2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 8 2.40 3.20 4.00 
หมวด 3   การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
             ส่วนเสีย 

11 3.30 4.40 5.50 

หมวด 4   การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 10 3.00 4.00 5.50 
หมวด 5   การมุ่งเน้นบุคลากร 9 2.70 3.60 4.50 
หมวด 6   การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 10 3.00 4.00 5.00 

รวม หมวด 1 - 6 60 18.00 24.00 30.00 

7.1  การบรรลผุลลพัธ์ของตวัชีว้ดัตามพันธกจิ 6 1.80 2.40 3.00 

7.2 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นผูร้บับริการ 
      และประชาชน 

7 2.10 2.80 3.50 

7.3 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นการพฒันา 
      บุคลากร 

7 2.10 2.80 3.50 

7.4 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นการเปน็ตน้แบบ 7 2.10 2.80 3.50 
7.5 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นผลกระทบ 
      ตอ่เศรษฐกจิ สังคม สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม 

6 1.80 2.40 3.00 

7.6 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นการลดตน้ทุน 
      การสร้างนวตักรรม และการจดัการกระบวนการ 

7 2.10 2.80 3.50 

รวม หมวด 7 40 12.00 16.00 20.00 
รวมทัง้สิน้ 100 30.00 40.00 50.00 

เกณฑ์การเทียบระดับคะแนน  : 

       ระดบั  1      ระดบั  2      ระดบั  3      ระดบั  4      ระดบั  5 
- 
 

           -            3            4           5 
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ค าอธิบายเกณฑ์  : 

 ค่าน้ าหนักช่วง  30.00 – 39.99  เทียบคะแนนระดับ  3   
      หมายถึง  มีผลการด าเนินงานอยู่ในขั้นพ้ืนฐาน 
 ค่าน้ าหนักช่วง  40.00 – 49.99  เทียบคะแนนระดับ  4   
      หมายถึง  มีผลการด าเนินงานผ่านการประเมินสถานะ 
      ของหน่วยงานสู่ระบบราชการ  4.0 
 ค่าน้ าหนัก  50.00  เทียบคะแนนระดับ  5   
     หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเป็นระบบราชการ  4.0 
     มีการพัฒนาจนเกิดผล หน่วยงานสามารถประเมินขอรับรางวัลเลิศรัฐ  
     สาขา PMQA ของส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

4.5  ขั้นตอนวิธีการขับเคลื่อนการด าเนินการ : 
  1.  แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  โดยผู้รับผิดชอบควร
ครอบคลุมทุกกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2.  ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประเมินตนเองแต่ละหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) 
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับใดระดับพ้ืนฐาน (Basic),   
ระดับก้าวหน้า  (Advance) และระดับเกิดพัฒนาจนเกิดผล (Significance) พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน
  3. วิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การด าเนินการ หมวด  7  ทั้ง  6  มิติ  (7.1 – 7.6) โดยมีแนวทางพิจารณา 
   *  เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน มีการก าหนดค่าเป้าหมายชัดเจน 
   *  มีผลการด าเนินการสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   *  อาจเป็นตัวผลลัพธ์ที่ใช้รายงานแนวทางการประเมินอื่นได้ ถ้าหากมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ผลเป็นที่น่าพอใจ น ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องตามมิติ 7.1 – 7.6  
  4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องจัดท า  “ลักษณะส าคัญขององค์กร”  โดยตอบข้อ
ค าถามที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน จ านวน  13  ข้อ เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน แนะน า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของท่าน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การสึกษาพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการ
ครอบคลุม  การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งองค์การ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ข้อค าถามในส่วนที่  5) 
  5.  ศึกษา วิธีการรายงานในระบบ KRS และจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ส าหรับการรายงาน
ในแต่ละประเด็น ของแต่ละหมวดให้เรียบร้อย เพ่ือแนบไฟล์หลักฐานได้ตรงตามประเด็น โดยระบบสามารถใช้
งานผ่านทาง ip address ที ่ http://203.159.249.210/pmqa  หรือ  pmqa.psdg-obec.go.th 
 
 

http://203.159.249.210/pmqa
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เมื่อใส่ User  และ Passward ของ สพท. แล้ว จะขึ้นหน้าแรกของระบบรายงาน 

 

 

   

 

  

 

 

 ให้คลิกเมาส์เลือกเมนู  “บันทึกข้อมูล” ระบบจะขึน้แบบประเมินของ PMQA หมวด 1 – หมวด 7 
จ าแนกตามข้อย่อย 

 รายชื่อหมวด  แถบสีฟ้า   
 ข้อย่อยของหมวด  แสดงค่าน้ าหนักของข้อย่อย 
 สถานะแต่ละระดับของข้อย่อยนั้น  

ระดับ Basic ….ประเด็นการประเมิน 
ระดับ Advance …ประเด็นการประเมิน 
ระดับ  Significance  ประเด็นการประเมิน 
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  แนวทางการตอบในแต่ละระดับ จ าก าหนดให้ กรอกเลข  1  คือ มีการด าเนินการ และเลข  0  
คือ ไม่ได้ด าเนินการ หรือไม่มี  โดย เขตกรอกเลข ในช่อง              ของแต่ละระดับ   
 

 
 

 

 

  กรอกตัวเลขในแต่ละระดับการประเมินของแต่ละหมวด ตามที่คณะท างานของ สพท. ร่วมกัน
วเิคราะห์  หากระดับได้ที่ไม่มีแนวทางการด าเนินการ ให้ใส่ 0  (ไม่สามารถข้ามระดับ)  

 

 

 

 

 

 

  คลิกเลือกสัญลักษณ์ลูกศรสีฟ้า ของแต่ละระดับ เพื่อแนบเอกสาร หลักฐาน ค าสั่ง สรุป
รายงาน หรือภาพถ่าย ให้ตรงตามหัวข้อที่ตอบ   ส าหรับบางประเด็นหัวข้อที่ให้ยกตัวอย่าง ในช่องความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  ให้ผู้รายงานพิมพ์ข้อความบอกว่า ตัวอย่างโครงการ 
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  **การรายงานต้องสอดคล้องกันระหว่างการพิมพ์ข้อความยกตัวอย่าง และเอกสารแนบ
ประกอบสนับสนุน** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือกเมนูบันทึกข้อมูลทั้งหมด 

 

 

 

 เมื่อท่านบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าระบบจะข้ึนสัญลักษณ์ดังกล่าว จนกว่าผู้ตรวจ จะคลิกรับรอง 
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สว่นที ่ 5 

ประเด็นการตอบการประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0  
ระดบัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ.  2564 

 
หมวด  1   การน าองค์การ 
ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  12 

ประเด็นประเมนิตนเอง  หมวด  1 
ประเดน็ ระดบั 

Basic 
ระดบั 

Advance 
ระดบั 

Significance 
หมายเหต/ุ 

เอกสารแนบระบบ
รายงาน 

1.1  ระบบการน าองคก์ารทีส่รา้งความยัง่ยนื   
        1.1.1  การน าระบบองค์การของผู้บริหาร 
   ผอ.สพท. ก าหนดทิศทางของ

องค์การทีร่องรับพันธกิจปัจจุบัน
ของ สพท. 

  ผอ.สพท. ก าหนดทิศทางของ
องค์การทีร่องรับพันธกิจปัจจุบันของ 
สพท. 

  สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ด้าน....................... 
(เศรษฐกจิ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข  
 

  ผอ.สพท. ก าหนดทิศทางของ
องค์การทีร่องรับพันธกิจปัจจุบัน
ของ สพท. 

  สอดคลอ้งกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
ด้าน....................... 
(เศรษฐกจิ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข  

  ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 
ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น 
................................................. 

  สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ (ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสขุ/
สิ่งแวดลอ้ม)  
เช่น......................................... 
 

ระดบัAdvance  
ระดบั Sinificance 
 
- ใส่ชื่อโครงการที ่สพท. 
เลือกสอดคลอ้งด้านใด  
( 1 ด้าน)  
ระบใุนชอ่ง 
แสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
- แนบโครงการ 
- หนังสือเสนอขออนุมัต ิ
ด าเนนิการโครงการฯ 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 
 

        1.1.2  การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
  ผอ.สพท.สร้างสภาพแวดล้อม 

เอื้อต่อการท างาน 
 

 ผอ.สพท. สร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท างาน 
 

 ผอ.สพท. ส่งเสรมิการสร้าง
สภาพแวดลอ้มเอื้อต่อการท างาน 
 

 

   เกิดวฒันธรรมทีมุ่่งเน้นผูร้ับบริการ
และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียโดยวิธกีาร
...................  
 

  เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเนน้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย  
 

 เกดินวตักรรมที่ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในองคก์าร 

ระดบัAdvance  
ระดบั Sinificance 
- ระบุวิธกีารที่ สพท.  
สร้างเกิดวัฒนธรรมองคก์าร 
- ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ได ้
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ดึงคะแนนจากผลประเมนิ ITA สพท. 

บรรลุวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์
ขององคก์าร 
 

ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
(ถ้ามี) 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

        1.1.3  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองคก์าร  เพื่อให้เกิดความทั่วถึง  รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 ผอ.สพท.  มีกระบวนการ

สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน ์
นโยบายเป้าหมายตามแผนฯ  
ของ สพท. 
 

ผอ.สพท.  มีกระบวนการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

ผอ.สพท.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน ์นโยบาย
เป้าหมายตามแผนฯของเขต  สรา้ง
การรับรู้และเข้าใจให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
  
 
 

ผอ.สพท.  มีกระบวนการ
สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน ์
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

ผอ.สพท.น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสือ่สารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบายเป้าหมายตามแผนฯของ
เขต  สร้างการรับรู้และเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัด 

 มีกระบวนการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย
เป้าหมายตามแผนฯ ของ สพท. 

 น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการสือ่สาร สร้างการ
รับรู้สู่ทกุกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบการตดัสินใจร่วมกนั 
เพื่อรว่มแก้ไขปัญหาอย่างทัน
การณม์ีประสทิธิผลและรวดเร็ว  
โดยวิธีการ 
…..................................... 
 

ระดบั Sinificance 
 
ระบ ุ
- ยกตัวอย่างปัญหา 
- เทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหา 
- วิธกีารแก้ปัญหาร่วมกัน 
- ผลส าเร็จจากการแก้ปัญหา 
 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
(ถ้ามี) 
-แนบโครงการขออนุมัติ
ด าเนนิการเพือ่แก้ปัญหา 
ดังยกตัวอย่าง (ถ้ามี) 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

1.2  การปอ้งกันทจุรติและสรา้งความโปรง่ใส     สพท. ไมต่้องด าเนนิการในข้อนี้ 
        1.2.1  ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านความโปร่งใส 
        1.2.2  การติดตาม 
        1.2.3  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
1.3  การสรา้งการมสีว่นรว่มของบคุลากร  และเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอก 
  มีกลไก/ วธิีการ สร้าง

เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างาน  
 

 มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารครอบคลุมภารกิจ  4  
ด้าน อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
 

 มีกลไก/ วธิีการ สร้างเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการท างาน  
 

 มีการกระจายอ านาจในการบริหาร
ครอบคลุมภารกจิ  4  ด้าน อย่างเป็น
ระบบ สามารถตรวจสอบได้  

 มีแนวทาง วิธกีาร เอื้อให้เครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกเขา้มาม ี
ส่วนรว่ม 

 มีกลไก/ วธิีการ สร้าง
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท างาน  
 

 มีการกระจายอ านาจในการ
บริหารครอบคลุมภารกิจ  4  
ด้าน อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 มีแนวทาง วิธกีารเอือ้ให้
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

ระดบั Sinificance 
 
ระบ ุ
- ยกตัวอย่างกลไก/วิธกีาร 
- กิจกรรม/โครงการ 
- กลุ่มเครอืข่ายทีร่่วม 
  ด าเนนิการ 
- ผลส าเร็จกจิกรรม/
โครงการ 
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ในการท างาน เพือ่ให้เกดิการพัฒนา
ด้าน และ 

 มีแนวทาง วิธกีาร 
ให้เกิดการการกระจายอ านาจในการ
บริหารครอบคลุมภารกิจ  4  ด้าน 
เช่น 

ภารกจิด้าน.................. 
กิจกรรม/โครงการ 
........................................... 

เครือข่ายโดย.....................ขั้นตอน
ด าเนนิการ.............. 

 

 

เข้ามามสี่วนร่วมในการท างาน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน และ 

 มีแนวทาง วิธกีาร 
ให้เกิดการการกระจายอ านาจใน
การบริหารครอบคลุมภารกิจ  4  
ด้าน เชน่ ภารกจิดา้น.................. 
กจิกรรม/โครงการ ......................
เครอืขา่ยโดย.....................
ขัน้ตอนด าเนนิการ.............. 

มผีลงานของ สพท. ที่โดดเดน่ 
อันเกิดจากการสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับเครอืข่าย./ผลงานโดดเดน่
เกิดจากการกระจายอ านาจ เช่น  
O ผลงานนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
คือ ............................................ 
oผลงานวัตกรรมการให้บริการ 
คือ .............................................. 
oผลงานวัตกรรมเชิงกระบวนการ 
คือ…...................................... 
 (ยกตัวอย่าง 1 ผลงาน) 

ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
  (ถ้ามี) 
-แนบโครงการขออนุมัติ
ด าเนนิการร่วมกนักับ
เครือข่าย 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

1.4  การค านงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิง

ลบต่อด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดลอ้ม/สาธารณสขุ ที่อาจ
เกิดขึ้น และก าหนดมาตรการ
ป้องกันเชน่ กจิกรรม/โครงการ 
.....................................  

มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ 
ต่อเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสขุ ทีอ่าจเกิดขึ้น และก าหนด
มาตรการป้องกนั  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้า
ระวัง ตดิตามผลกระทบเชิงลบ และ
ร่วมแก้ปัญหาไดท้ันการณ ์
เช่น…….......................... 

มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดลอ้ม/สาธารณสขุ ที่อาจ
เกิดขึ้น และก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของ
เครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม
ผลกระทบเชิงลบ และร่วม
แก้ปัญหาไดท้ันการณ ์
เช่น…….......................... 

 
มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 

เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดลอ้ม/สาธารณสขุ ที่อาจ
เกิดขึ้น และก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของ
เครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตาม
ผลกระทบเชิงลบ และร่วม
แก้ปัญหาไดท้ันการณ ์
เช่น…….......................... 

ระดบั  Basic 
 
ระบ ุ
- กิจกรรม/โครงการที่เกิด
จากการวเิคราะห์ผลกระทบ
เชิงลบ ด้านเศรษฐกจิ/
สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสขุ  
(เลือก 1 ด้าน) 
 
 ระดบั Advance 
ระบ ุ
- เครอืข่ายทีร่่วมด าเนินการ
เฝ้าระวัง และยกตัวอย่าง
แก้ปัญหา 
  
ระดบั Significance 
ระบุ  
- ตัวชี้วัดทีก่ าหนดในการ
ติดตาม 
- ระบบก ากับติดตาม 
- ผลงานแก้ปัญหาผลกระทบ 
 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
 
แนบเอกสาร 
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มกีารก าหนดตัวชีว้ัดในการ
จัดการและติดตามผลกระทบ 
เชิงลบที่วเิคราะห์ เชน่
............................................. 

มผีลงานโดดเดน่จากการ
จัดการผลกระทบเชิงลบที่
วิเคราะห์ เชน่
............................................. 

- แนบภาพถ่ายประกอบ 
  (ถ้ามี) 
-แนบโครงการขออนุมัติ
ด าเนนิการร่วมกนักับ
เครือข่าย 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

 
 

หมวด  2   การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 
ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  8 

ประเด็นประเมนิตนเอง  หมวด  2 
ประเดน็ ระดบั 

Basic 
ระดบั 

Advance 
ระดบั 

Significance 
หมายเหต/ุ 

เอกสารแนบระบบรายงาน 
2.1  แผนปฏบิตักิารประจ าปขีอง สพท. ที่ตอบสนองความทา้ทาย สรา้งนวตักรรม การเปลีย่นแปลง  
       และมุง่เนน้ประโยชนส์ขุประชาชน  
  สพท.มีกระบวนการก าหนด

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ที่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 

 สพท.มีกระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีฯ ที่ตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

 แผนปฏิบัตกิารฯ ตอบสนอง  
ความท้าทายในด้านพนัธกิจ ของ 
สพท./สพฐ. เช่น 
  ......................................... 
(ระบุชื่อกจิกรรม/โครงการ  
อย่างน้อย  1 โครงการ) 

 
 
 
 
 
 

 สพท.มีกระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีฯ ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ
 

 แผนปฏิบัตกิารฯ ตอบสนอง  
ความท้าทายในด้านพนัธกิจ ของ สพท./
สพฐ. เช่น 
  ......................................... 
(ระบุชื่อกจิกรรม/โครงการ อย่างน้อย  1 
โครงการ) 
 

 สพท. มีแผนปฏิบัติการ  
ที่ตอบสนองความท้าทาย  
สร้างนวตักรรม การเปลี่ยนแปลง และ
มุ่งเนน้ประโยชน์สุขประชาชน สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน หรือสร้าง
โอกาสเชิงกลยุทธ ์เชน่............................... 
(ระบุชื่อกจิกรรม/โครงการ  
อย่างน้อย  1 โครงการ) 
 

ระดบั Basic 
- ระบกุระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของ สพท. 
 
ระดบั Advance 
ระดบั Significance 
-ระบุกจิกรรม/โครงการ  
ที่ตอบสนองความท้าทาย/สร้างขีด
ความสามารถ 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้า 
ระบบ emenscr   
ของ สพท. 
(หน้า M1) 
-แนบโครงการขออนุมัติด าเนนิการ
ร่วมกันกับเครอืข่าย 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

 
 
 



69 

 

 

2.2  เปา้หมายสอดรบัยทุธศาสตรช์าตทิัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  สพท. มีการก าหนด

เป้าหมาย และตัวชี้วัด การ
ท างานของแผนทั้งแผนระยะ
สั้น  คือ แผนปฏิบัติการ 
และแผนระยะยาว  
คือแผน.............................  

 สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย  
และตัวชีว้ัด การท างาน ทั้งในระยะสัน้ 
และแผนระยะยาว 
 

 มีการวเิคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ 
และมแีผนรองรับความเสี่ยงของ
ผลกระทบ เช่น 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ  คอื
................................. 
ผลกระทบความเสี่ยงนี้ คอื 
...................................... 
แผนรองรับความเสี่ยง  คอื 
...................................... 

 สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด การท างาน ทั้งในระยะสัน้  
และแผนระยะยาว 
 

 มีการวเิคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ 
และมแีผนรองรับความเสี่ยงของผลกระทบ  
 

 มีการวเิคราะห์ผลกระทบที่ขึ้นส่งผลต่อ
ประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สาธารณสขุ/สิ่งแวดล้อม เชน่ 
............................................... 
แผนรองรับ คือ..................... 
 

ระดบั Basic 
- ระบุแผนระยะยาว 
ระดบั Advance 
-ระบคุวามเสี่ยงที่ส าคัญที่ สพท.วิ
เคราะห์ 
-ผลกระทบที่ได้รับ 
-การจัดท าแผนรองรับความเสี่ยงที่
ยกตัวอย่าง 
ระดบั Significance 
-ระบุผลกระทบทีข่ึ้นส่งผลตอ่
ประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สาธารณสขุ/สิ่งแวดล้อม (เลอืก 1 
ด้าน) 
- ระบุแผนรองรับ 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 

แนบเอกสาร 
- -แนบเสนอความเห็นชอบในแผน
ระยะยาว 
-โครงการขออนุมัตดิ าเนินการตาม
แผนที่วิเคราะห์ ยกตวัอย่าง 
-ในแผนมีการก าหนดตวัชี้วัดที่ส าคัญ
ต่อผลกระทบดังกล่าว 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

2.3 แผนขบัเคลื่อนในทกุระดบัและทกุภาคสว่น 
 แผนปฏิบัตกิารของ สพท. 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
 

 มีการวางแผนการใช้
งบประมาณ การบริหารงาน
การเงิน บัญชี พัสดุ การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน  

 

แผนปฏิบัตกิารของ สพท. สอดคลอ้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

 มีการวางแผนการใช้งบประมาณ  
การบริหารงานการเงิน บัญชี พัสด ุ 
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
 

แผนปฏิบัตกิารของ สพท. มุ่งเน้นการ
ลดต้นทนุ เพิ่มความรวดเรว็ และสร้าง
คุณค่าต่อผู้รับบรกิาร โดย 
O ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุง
กระบวนการด้านบรกิาร  เชน่ 
.............................................. 
O ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการท าซ้ า 
และลดความผิดพลาด  ของกระบวนการ
ท างาน เช่น............................................... 
 
 

แผนปฏิบัตกิารของ สพท. สอดคลอ้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 มีการวางแผนการใช้งบประมาณ  
การบริหารงานการเงิน บัญชี พัสด ุการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

 แผนปฏิบัตกิารของ สพท. มุ่งเนน้การ
ลดต้นทนุ เพิ่มความรวดเร็ว และสร้าง
คุณค่าต่อผู้รับบรกิาร โดยใช้เทคโนโลยี 

แผนปฏิบัตกิารของ สพท. สนับสนนุ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  สพฐ./สพท. 
โดย 
O มกีารบูรณากับหนว่ยงานอืน่เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถ 
O รองรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยี 
O น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ด าเนนิงานร่วมกัน และใชข้้อมูลร่วมกนัใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ระดบั Basic 
- ดึงหลกัฐานจาก 2.1  
ระดบั Advance 
-ระบเุทคโนโลยีที่ใช้ลด 
ความผิดพลาด 
-ระบุผลจากการใช้เทคโนโลยี 
ระดบั Significance 
-ระบเุทคโนโลยี ดิจทิัลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกนั 
กับหน่วยงานอื่น   
ตามแผนบูรณาการฯ 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
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2.4  การตดิตามและแกไ้ขปญัหาทีร่วดเรว็ 
 มีระบบที ่สพท. ใช้ในการ

ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนนิงาน  

มีระบบที ่สพท. ใช้ในการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิงาน  

มีระบบหรอืเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด าเนนิงานตามแผน 
เช่น....................... 
 

มีระบบที ่สพท. ใช้ในการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิงาน  

มีระบบหรอืเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด าเนนิงาน 

มีการปรับเปลี่ยนแผนฯ 
ในเชิงรกุ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ด ี
และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 
เช่น.........................................  

ระดบั Basic 
- ระบุชีอ่ระบบ  
ระดบั Advance 
-ระบเุทคโนโลยีที่ใช้และผลจากการ
น ามาใช้คาดการณ ์
ระดบั Significance 
-ระบุกจิกรรม/โครงการ ที่เกิดจาก
การปรับเปลี่ยนแผนเพื่อแก้ปัญหา 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- เสนอความเห็นชอบเพือ่
ปรับเปลี่ยนแผนฯ 
-หนังสืออนมุัติจัดกิจกรรม/โครงการ 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

 
หมวด  3   การให้ความส าคัญผูร้บับริการและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  11 

ประเด็นประเมนิตนเอง  หมวด  3 
ประเดน็ ระดบั 

Basic 
ระดบั 

Advance 
ระดบั 

Significance 
หมายเหต/ุ 

เอกสารแนบระบบรายงาน 
3.1  ระบบข้อมลูและสารสนเทศทีท่นัสมยัเพื่อน ามาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการใหบ้รกิารและการเขา้ถึง 
  สพท.มีวิธกีารคน้หา รับฟัง 

รวบรวมความตอ้งการและความ
คาดหวังของผูร้ับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
......................... 
 
 
 

 สพท.มีวิธกีารคน้หา รับฟัง รวบรวม 
ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

 น าเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหา/
รวบรวมขอ้มูล เพื่อน าไปวิเคราะห์และ
พัฒนาบรกิารได้  เช่น   
........................................... 

 
 
 
 
 
 

 สพท.มีวิธกีารคน้หา รับฟัง รวบรวม
ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

 น าเทคโนโลยีสารใช้คน้หา รวบรวม
ข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์และพฒันา
บริการได้   
 

 น าเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมา
วิเคราะห์แนวโนม้ความตอ้งการและความ
คาดหวังของผูร้ับบริการและผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ
ตอบสนองความตอ้งการได้  
เช่น......................................  

ระดบั Basic 
- ระบุวธิีการที่ใชร้วบรวมขอ้มูล
ผู้รับบริการ  
ระดบั Advance 
- ระบุเทคโนโลยี  
- การบริการทีพ่ัฒนาขึ้น 
ระดบั Significance 
- ระบุเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ระบุขอ้มูลสารสนเทศที่ใช้
ประกอบการวิเคราะห 
- การบริการทีพ่ัฒนายกระดับ
ตอบสนองความตอ้งการที่
เปลี่ยนแปลง 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบทีจ่ัดเก็บ
ข้อมูล 
-ภาพถ่ายบริการที่ยกตัวอย่าง  แนบ
ไฟลใ์นระบบ KRS 
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ประเดน็ ระดบั 
Basic 

ระดบั 
Advance 

ระดบั 
Significance 

หมายเหต/ุ 
เอกสารแนบระบบรายงาน 

3.2  การประเมนิความพึงพอใจและความผูกพนัของผูร้ับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ 
  สพท.มีการประเมินความ

พึงพอใจ/ความผูกพนั 
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   

 สพท.มีการประเมินความพึงพอใจ/
ความผูกพนั ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

น าผลการประเมนิมาวเิคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเชิงรกุ 

เช่น..................................... 

 สพท.มีการประเมินความพึงพอใจ/
ความผูกพนั ผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

น าผลการประเมนิมาวเิคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเชิงรกุ เช่น
..................................... 
 

สพท. มีการบูรณาข้อมลูสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างเปน็
นวัตกรรมการให้บรกิารและเกิดประโยชน์ 
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น 
..................................... 
 
 

ระดบั Basic  
ระดบั Advance 
-ระบปัุญหาที่พบและวธิีการปรับปรุง
พัฒนาฯ 
 ระดบั Significance 
- ระบขุอ้มูลสารสนเทศที่มกีารบูรณา
การใชร้่วมกับหน่วยงานอื่น  
- ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ขอ้มูล
ร่วมกัน 
-กิจกรรม/โครงการ/บริการ ที่
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่าย (ถ้ามี) 
- หนังสือเอกสาร  
การประชุมปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ 
-กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการ
อนุมตัิด าเนินการร่วมกัน 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

3.3  การสรา้งนวตักรรมการบริการทีส่รา้งความแตกตา่ง  และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
  มีการทบทวน ปรับปรุง

กระบวนการให้บรกิาร
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่อง 

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ับบรกิารและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม เชน่ 
กระบวนการ..............................  
งานบริการ...............................(เช่น 
กระบวนการ รับนกัเรียน 
งานบริการ การยกเลกิขอส าเนา โดยใช้
แบบฟอร์ม Online) 

 มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างต่อเนื่อง 

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสียในภาพรวม  

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสียจ าแนกรายกลุ่ม/บุคคล 
เช่น กระบวนการ.......................  
งานบริการ............................... 

ระดบั Advance 
-ระบงุานบริการของกระบวนการที่
น ามาพัฒนาปรับปรุงตอบสนอง
ความต้องการฯ ภาพรวม 
 
 ระดบั Significance 
-ระบงุานบริการของกระบวนการที่
น ามาพัฒนาปรับปรุงตอบสนอง
ความต้องการฯ รายกลุ่ม/บุคคล 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
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ประเดน็ ระดบั 
Basic 

ระดบั 
Advance 

ระดบั 
Significance 

หมายเหต/ุ 
เอกสารแนบระบบรายงาน 

3.4  กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรยีนทีร่วดเรว็  และสรา้งสรรค์ 
  สพท.มีกระบวนการจัดการ

ข้อรอ้งเรียน 
ที่เป็นระบบ     

 สพท.มีกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่เป็นระบบ     
 

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมาสนับสนุน
ในการท างานและรวบรวมขอ้มูล และ
ติดตามความคืบหน้าข้อร้องเรียนอย่าง
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองกลับและอ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน  

 

 สพท.มีกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่เป็นระบบ     
 

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัมาสนับสนุนใน
การท างานและรวบรวมขอ้มูล และติดตาม
ความคืบหน้าขอ้รอ้งเรียนอย่างรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองกลับและอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  
 

มีการรวบรวมข้อมูลสถิตขิ้อเรียนเรียน 
เพื่อการจดัการอย่างเปน็ระบบ จดัล าดับ
การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่พบบ่อย 

 

 

 
หมวด  4   การวดั  การวเิคราะห ์ และการจัดการความรู้ 
ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  10 

ประเด็นประเมนิตนเอง  หมวด  4 
ประเดน็ ระดบั 

Basic 
ระดบั 

Advance 
ระดบั 

Significance 
หมายเหต/ุ 

เอกสารแนบระบบรายงาน 
4.1  การก าหนดตวัวดัและการเปดิเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 
 สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 

ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการใน
แผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดข้อมูลสารสนเทศที่
ส าคัญ (ข้อมลูครู บุคลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 

สพท. ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ 
(ข้อมูลคร ูบุคลากร) เพื่อการบริหาร
จัดการของ สพท. 
 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ  

มีระบบเทคโนโลยีส าหรับการบริหาร
จัดการ เชน่ 
................................................  
 

สพท. ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
กิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ 
(ข้อมูลคร ูบุคลากร) เพื่อการบริหาร
จัดการของ สพท. 
 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

มีระบบเทคโนโลยีส าหรับการบริหาร
จัดการ  
 

 ข้อมูลสารสนเทศ ได้น ามาประมวลผล
และสามารถน ามาบูรณาการเพือ่การใช้
ประโยชนแ์ละเชือ่มโยงข้อมูลกับหนว่ยงาน
อื่น เป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะ 

ระดบั Basic  
ข้อมูลการรายงาน KPI ที.่... 
ระดบั Advance 
-ระบรุะบบจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ  
-การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้
บริหารจัดการ 
 ระดบั Significance 
สามารถใชข้้อมลูเดียวกับ  
ข้อ  3.2  ได ้
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการ
อนุมตัิด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่ใช้ฐานขอ้มูลรว่มกัน 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 
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4.2  การวเิคราะหผ์ลจากขอ้มลู  และตวัวดั เพื่อนไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
 สพท. มีการวิเคราะห์ขอ้มูล

และตัวชีว้ัด จดัท าค่าเป้าหมาย
การด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ 
 

มีการจัดการศกึษาที่
สอดคล้องกับการเรียนรูแ้ละ
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ที ่
 

มีการวัดและประเมนิผลการ
จัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
  
 
 

สพท. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ตัวชี้วัด จัดท าค่าเป้าหมายการ
ด าเนนิการตามยุทธศาสตร ์
 

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อคน้หา
สาเหตุของปัญหา และน าไปแก้ปัญหา
ในระดับสพท./สพฐ./ระดับชาต ิ
 
 

สพท. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลและตวัชี้วัด 
จัดท าค่าเป้าหมายการด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร ์
 

มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อคน้หาสาเหตุ
ของปัญหา และน าไปแก้ปัญหาในระดับ
สพท./สพฐ./ระดับชาต ิ
 

มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตแุละ
คาดการณ์ผลทีอ่าจจะเกิดขึน้และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี
 

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนนุการ
วิเคราะห์ เชือ่มโยงสาเหตแุละคาดการณ์
ผลที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง 
 

ระดบั Basic  
ดูจากหน้าระบบ emenscr 
ระดบั Advance 
สามารถใช้ผลคะแนน  
KPI ที่  2 ในระบบ KRSได ้
 
ระดบั Significance 
สามารถใชข้้อมลู 
ตามข้อ  3.2   
 
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการ
อนุมตัิด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่ใช้ฐานขอ้มูลรว่มกัน 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

4.3  การจดัการความรูแ้ละใช้องค์ความรูเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 
 สพท. มีการจัดการองค์ความรู้

ส าหรับบุคลากรในสังกัด อย่าง
เป็นระบบ 
เช่น KM  PLC 
 

สพท. มีการจัดการองค์ความรู้
ส าหรับบุคลากรในสังกัด อย่างเป็น
ระบบ 
 

มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกสพท. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่น ามา
วิเคราะห์ส าหรับการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 

สพท. มีการจัดการองค์ความรู้ส าหรับ
บุคลากรในสังกัด อย่างเป็นระบบ 
 

มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสพท. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่น ามาวิเคราะห์
และเชือ่มโยงขอ้มูลร่วมกนัส าหรับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 

มีการเชือ่มโยงองค์ความรู้ที่ได้จนเกิด
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ด ีBest Practice 
หรือมาตรฐานใหม่ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้สูก่ารปฏิบัต ิ
 

ระดบั Basic  
ดูจากหน้าระบบ emenscr 
ระดบั Advance 
ระบุเว็ปไซต์ ระบบ แหล่งจัดเก็บ
รวบรวมองค์ความรูข้อง สพท. 
ระดบั Significance 
ยกตัวอย่างนวัตกรรม/Best 
Practice  ของ สพท.  
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ี่ได้รับการอนมุัติให้
ด าเนนิการ 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS 

4.4  การบรหิารจัดการข้อมลู  สารสนเทศ  และปรบัระบบการท างานใหเ้ป็นดจิทิลั 
  สพท. มแีผนรองรับการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
เป็นระบบดิจทิัล 
 

 สพท. มแีผนรองรับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานเป็นระบบดิจทิัล 
 

 สพท. มีแผนบริหารความเสี่ยง 
ป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์   
(การด าเนินการตาม KPI 10.1) 
 

 สพท. มแีผนรองรับการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานเป็นระบบดิจทิัล 
 

 สพท. มแีผนบริหารความเสี่ยง ป้องกัน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์   
 

 สพท. มนีวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการท างาน 
เช่น...................................... 
 
 

ระดบั Basic  
 
ระดบั Advance 
ผลการด าเนนิการตาม KPI 10.1   
ระดบั Significance 
ยกตัวอย่างนวัตกรรม  
ในชอ่งแสดงความคดิเหน็  
ของระบบ KRS 
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หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร 
ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  9 

ประเด็นประเมนิตนเอง  หมวด  5 
ประเดน็ ระดบั 

Basic 
ระดบั 

Advance 
ระดบั 

Significance 
หมายเหต/ุ 

เอกสารแนบระบบรายงาน 
5.1  ระบบการจดัการบุคลากรทีต่อบสนองต่อยทุธศาสตร์ 
  สพท. มีระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลโดยการจัดท า
แผนอัตราก าลังของ สพท. 
  

 สพท. มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยการจัดท าแผนอัตราก าลังของ 
สพท. 
 

 สพท. มีการก าหนดสมรรถนะ ขีด
ความสามารถบุคลากรและอัตราก าลังที่
ต้องการเพือ่รองรับการท างานที่
เปลี่ยนแปลงภายในอนาคต 
 
 

 สพท. มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยการจัดท าแผนอัตราก าลังของ 
สพท. 
 

 สพท. มีการก าหนดสมรรถนะ ขีด
ความสามารถบุคลากรและอัตราก าลังที่
ต้องการเพือ่รองรับการท างานที่
เปลี่ยนแปลงภายในอนาคต 
 

 เปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดมสี่วน
ร่วมในการวางแผนการบริหารงานบุคคล 
 

 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความ
คล่องตัวในการท างาน มีความคิดรเิริม่ 
สร้างสรรค์ ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายมีประสทิธิภาพ เกิดนวัตกรรม
การท างาน 
 

 

5.2  ระบบการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ  คล่องตวั  มุง่ผลสมัฤทธิ์ 
  สพท. ส่งเสริมการสร้าง

บรรยากาศเอื้ออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน เชน่ 
สนับสนุนเทคโนโลยีเอือ้ต่อการ
ปฏิบัติงาน  การสร้างความ
ปลอดภัย  การปรับปรุงสถานที่
เพื่อสรา้งบรรยากาศ 
  

 สพท. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน เชน่ 
สนับสนุนเทคโนโลยีเอือ้ต่อการ
ปฏิบัติงาน  การสร้างความปลอดภัย  
การปรับปรุงสถานที่เพือ่สร้าง
บรรยากาศ 
 

 สพท. ก าหนดมาตรฐานในการ
ท างาน สง่เสรมิการสรา้งทัศนคติที่ดตี่อ
การท างาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สพท. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  
 

 สพท. ก าหนดมาตรฐานในการท างาน 
ส่งเสริมการสร้างทัศนคตทิี่ดีตอ่การท างาน   
 

 สพท. ส่งเสริมความร่วมมือของ
บุคลากรในการท างานเป็นทีมภายในกลุ่ม/
ข้ามกลุม่/ข้ามสังกดั เพือ่ผลส าเร็จของงาน
ร่วมกัน   
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5.3 การสรา้งวฒันธรรมการท างานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ 
 สพท. สนับสนนุให้บุคลากรใน

สังกัด เกิดการเรียนรู้ ได้รับทักษะ 
เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที ่
 
 

สพท. สนับสนนุให้บุคลากรในสังกัด 
เกิดการเรียนรู้ ได้รับทักษะ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 

สพท. ส ารวจ ค้นหาปัจจัยส่งผลต่อ
ความผูกพนัของบุคลากรทีม่ีต่อ สพท. 
 

มีกจิกรรมโครงการที่จัดเพื่อปรับวิธีคิด 
mindset บุคลากรใน สพท. การสร้าง
วัฒนธรรมองคก์ร 

แนบภาพกจิกรรมการด าเนินงาน 

5.4  ระบบพฒันาบุคลากร 
 สพท. มีการส ารวจความ

ต้องการได้รับการพัฒนาด้าน 
ต่าง ๆ  
 

สพท. มีการส ารวจความต้องการ
ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 

ก าหนดทกัษะ ที่ส าคัญที่บุคลากรใน
สังกัดตอ้งได้รับการพัฒนา 

สพท. มีการส ารวจความต้องการไดร้ับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 

จัดท าแผนพฒันาบุคลากรตามความ
ต้องการ 
 
 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มทีกัษะ
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 

แนบภาพกจิกรรมการด าเนินงาน 

 
หมวด 6  การมุ่งเนน้บุคลากร 
ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  10 

ประเด็นประเมนิตนเอง  หมวด  6 
(ใชก้ระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชว่งสถานการณโ์ควดิ) 

ประเดน็ ระดบั 
Basic 

ระดบั 
Advance 

ระดบั 
Significance 

หมายเหต/ุ 
เอกสารแนบระบบรายงาน 

6.1  กระบวนการท างานทีเ่ชือ่มโยงตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ  (end to end process) 
        6.1.1 การออกแบบกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
  สพท. มแีนวคดิ หรอื แนว

ปฏิบัติ หรือ มาตรฐานงานในการ
จัดและส่งเสรมิการจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ 
COVID 19 

 สพท. มีการเชือ่มโยงข้อมูลส าหรับ
การจดัและส่งเสรมิการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
  -ระบุชือ่ขอ้มูล .... 
  -ระบุหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ... 

 
 
 
 
 
 

 สพท. มีการเชือ่มโยงการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการเชือ่มโยง เช่น การท า One 
Stop Service  การจัดส่งข้อมลูด้วยระบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
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        6.1.2 การก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการจัดและสง่เสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ ์
COVID 19 เพื่อน าสู่ผลลัพธท์ี่ตอ้งการ 
 บุคลากรใน สพท. ร่วมกนั

ก าหนดตวัชี้วัดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมย่อยเพือ่การติดตาม
ควบคุมกระบวนการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐานในช่วงสถานการณ์ 
COVID 19 
 
 

มีระบบเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการ
ก ากับติดตามตัวชีว้ัดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมย่อย และเพิ่มประสทิธิภาพใน
การจดัและส่งเสรมิการจัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

 

มีผลงานที่โดดเดน่ที่เกิดจากการน า
ระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
ก ากับติดตามการด าเนนิการ และการ
ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ  
 
ระบุผลงาน .................. 

 

6.2 การสรา้งนวตักรรมในการปรบัปรงุ ผลผลติ กระบวนการ และบรกิารกระบวนการจดัและสง่เสรมิการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในชว่ง
สถานการณ ์COVID 19 
 สพท. มีการร่วมกนัวเิคราะห์

ต้นทนุหรอืงบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทียบกับ
ความคุ้มค่าจากผลงานที่ไดร้ับ 
โดยพบประเด็นที่ส าคัญ  
 
ระบุประเด็นที่ส าคัญ ... 
 

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม วธิีการ
ในการลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 
(เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้
เพื่อการลดตน้ทุน/เพิ่มประสิทธภิาพใน
การท างาน 
, การแบ่งปันทรัพยากรในการท างาน
ร่วมกัน เป็นตน้) 

 

 สพท. มีผลงานที่โดดเดน่ในการน า
นวัตกรรม/ เทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพื่อการ
ลดต้นทนุของกระบวนการ    
 
ระบุผลงาน........................ 

 

6.3 การลดตน้ทนุและการใชท้รพัยากรทีม่ปีระสทิธภิาพ และเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนั 
 สพท. มีการร่วมกนัวเิคราะห์

ต้นทนุหรอืงบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทียบกับ
ความคุ้มค่าจากผลงานที่ไดร้ับ 
โดยพบประเด็นที่ส าคัญ  
 
ระบุประเด็นที่ส าคัญ ... 
 

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม วธิีการ
ในการลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 
(เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้
เพื่อการลดตน้ทุน/เพิ่มประสิทธภิาพใน
การท างาน 
, การแบ่งปันทรัพยากรในการท างาน
ร่วมกัน เป็นตน้) 

 สพท. มีผลงานที่โดดเดน่ในการน า
นวัตกรรม/ เทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพื่อการ
ลดต้นทนุของกระบวนการ    
 
ระบุผลงาน........................ 

 

6.4 การมุง่เนน้ประสทิธผิลทัว่ทัง้องค์การ และผลกระทบตอ่ยทุธศาสตรช์าติ 
 สพท. มีการก าหนดตัวชี้วัดใน

ภาพรวมกระบวนการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐานในช่วงสถานการณ์ 
COVID 19 ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของ สพฐ.  
 
ระบุตัวชี้วดั ... 

ตัวชี้วัดที่ สพท. ก าหนดมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข (ด้าน
ใดด้านหนึ่งก็ได้) 

 

ในรอบปีที่ผ่านมา สพท.  
มีผลลัพธ์โดยรวมที่โดดเด่น ที่ส่งผลตอ่
ความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตรช์าติที่
ส าคัญ 
 
ระบุตัวชี้วดั ... 
ระบุผลที่ไดร้ับ ... 
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หมวด  7  ผลลพัธก์ารด าเนนิการ   : 
  สะท้อนตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีเกณฑ์การรายงาน  ดังนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอตัวชี้วัดตอบผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด  
7  มิติละ  1  ตัวชี้วัด เท่านั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละผลลัพธ์ 
ผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (3  ตัวชี้วัด)  เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
น ามาเลือกตอบในหมวด  7  ทั้ง  6  มิติ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละมิติได้นอกเหนือจากท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยกตัวอย่าง 

 ไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในแนวทางการตอบมิติหัวข้ออ่ืน ๆ 
 ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินการ สามารถตอบได้ในรูปแบบ ร้อยละ, ระดับความส าเร็จ 

หรือระบุจ านวน   
ค่าน้ าหนัก ร้อยละ  40 

 7.1  การบรรลผุลลพัธ์ของตวัชีว้ดัตามพันธกจิ  (คา่น้ าหนกั  รอ้ยละ 6) 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบาย
และแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี  

 
ตวัชีว้ดั 

คา่เปา้หมาย 
ป ีพ.ศ.2564 

ความส าเรจ็ 
การด าเนนิการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบตุวัเลข หนว่ย ระบตุวัเลข หนว่ย 

(1)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
     ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
     O-NET/NT  
(3)  ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 
     ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 
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 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
  เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจาก

การบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  
การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

 
ตวัชีว้ดั 

คา่เปา้หมาย 
ป ีพ.ศ.2564 

ความส าเรจ็ 
การด าเนนิการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบตุวัเลข หนว่ย ระบตุวัเลข หนว่ย 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสยี 
     ที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(2)  ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
     ในการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(3)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางการ  
     บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 
 

     

 
 7.3 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาบคุลากร  (คา่น้ าหนกั  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้าง
การมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 

 
 ตวัชีว้ดั  

คา่เปา้หมาย 
ป ีพ.ศ.2564 

ความส าเรจ็ 
การด าเนนิการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบตุวัเลข หนว่ย ระบตุวัเลข หนว่ย 

(1)  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างและพัฒนาแนวคิด 
     การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร 
     ในสังกัดที่ได้รับรางวลั OBEC AWARD 
(2)  จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม 
      ส าหรับการข้ึนสู่ต าแหน่ง 
(3)  จ านวนโครงการการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
      แนวทางน าไปต่อยอดเชิงลกึหรือน าไปใช้แก้ปัญหาการ 
      ด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 
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 7.4 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นการเปน็ตน้แบบ  (คา่น้ าหนกั  ร้อยละ 7) 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการ

เป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ตวัชีว้ดั 
คา่เปา้หมาย 

ป ีพ.ศ.2564 
ความส าเรจ็ 

การด าเนนิการ 
แนบ

เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบตุวัเลข หนว่ย ระบตุวัเลข หนว่ย 

(1) จ านวนรางวัลทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
(2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงาน 
     ของหน่วยงาน (ITA)  (ระดบั A ร้อยละ 85.00) 
(3)  รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
     ปรับปรุงประสิทธิภาพสว่นราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
     มีผลการประเมินอยู่ในระดบัสูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
     ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 

 7.5 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสขุ และสิง่แวดล้อม 
                         (คา่น้ าหนัก  รอ้ยละ 6) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 

 
ตวัชีว้ดั 

คา่เปา้หมาย 
ป ีพ.ศ.2564 

ความส าเรจ็ 
การด าเนนิการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบตุวัเลข หนว่ย ระบตุวัเลข หนว่ย 

(1)  ระดับความส าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ในหน่วยงาน 
(2)  รอ้ยละของสถานศึกษาในสังกัด จัดรายการอาหารกลางวนั 
      ตามโครงการฯ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch 
(3)  ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
     ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
     ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 
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 7.6 การบรรลผุลลพัธ์ตามตวัชีว้ดัดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวตักรรม และการจดัการกระบวนการ 
                      (คา่น้ าหนกั  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลด
ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 
ตวัชีว้ดั 

คา่เปา้หมาย 
ป ีพ.ศ.2564 

ความส าเรจ็ 
การด าเนนิการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบตุวัเลข หนว่ย ระบตุวัเลข หนว่ย 

(1)  ร้อยละของการลดพลังงานไฟฟ้า/น้ ามนัเชื้อเ 
(2)  รอ้ยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จดัท าแผน BCP 
     และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผน BCP 
     ใช้เป็นแนวปฏิบัติรองรับผลกระทบภัยพิบัติตามบรบิท 
(3)  ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงิน 
      ของสถานศึกษา  ในสังกัด 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 
หมายเหต ุ :  การรายงานหมวด  7  ให้ สพท. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหมวด  7   
       จัดท าข้อมูลรายงานผลลัพธ์ของแต่ละมิติ   
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ส่วนราชการ/จังหวัด .......................................................................... 

 

ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่  

ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

ทั้งองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี

ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้” 
 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทท่ีส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



82 

 

 

ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
ลักษณะส าคัญขององค์การ คือ ภาพรวมของส่วนราชการ สิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน

และความท้าทายส าคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะส าคัญของสวนราชการคืออะไร 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของสวนราชการและความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้สวนเสียสวนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดล้อมของสวนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
 - พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
 - ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
 - กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 
(2) วิสัยทัศน์และคานิยม 
 - เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
 - สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร 
  - มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
 - อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 
 - องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและ

วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 
 - ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของ

ส่วนราชการอะไรบ้าง 
(4) สินทรัพย์  
 - ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
 - ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่

ส าคัญอะไรบ้าง 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ  
 - โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
 - ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ

ส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด (*) 
(7) ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย  
 - กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง (*) 
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ 

และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
 - ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
(8) สวนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือสงมอบงานตอกัน 
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมี

หน่วยงานใดบ้างและมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่
ส่วนราชการ (*) 

 - กลไกท่ีส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของสวนราชการเป็นเชนใด 

ให้อธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแขงขัน ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสวนราชการ 
 
ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแขงขัน 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
 - สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด

ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
 - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น

ดังกล่าวเมือ่เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแขงขัน 
 - การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร (*) 
(11) แหลงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
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 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมี
อะไรบ้าง 

 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ 
นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 

 - มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ

ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 - องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมิน

การปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
 


