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ผลกำรประเมินระดับกำรพัฒนำองค์กำรสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 
 

หมวด คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยรวมปี พ.ศ. 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมของผู้ตรวจประเมินปี พ.ศ. 2562 
หมวด 1 การน าองค์กร 366.67 316.67 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 350.00 275.00 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 425.00 350.00 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 400.00 400.00 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 325.00 325.00 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 350.00 325.00 
หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การด าเนินการ 260.00 243.00 
คะแนนรวม 500 คะแนน 353.81 319.24 

 
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระบบราชการ 2.83 2.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 กำรน ำองค์กร 

 

 
 

 

 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

1.1 ระบบการน าองค์การทีส่ร้างความยั่งยืน 
1.1.1 ระบบการน าองค์การของผูบ้ริหาร 

  
ผู้บริหารมีวิธีการก าหนดทิศทางองค์การ รองรับ

พันธกิจปัจจุบัน 

ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การทีส่อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้าน 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เรื่อง  
ข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภยัธรรมชาตลิ่วงหน้าได้ถึง

ทิศทางองค์การที่ก าหนดเป็น ดังนี ้

ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ท้ังเชิงบวก เชิงลบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

ระดับต าบล 
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ยังไม่ได้แสดงถึงทิศทางองค์การที่สร้างผลกระทบในวาง
กว้างให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ 
ความไดเ้ปรียบ และการวิเคราะหภ์าพในอนาคต 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) เช่น 

 

1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

  

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพ่ือให้เกิด ดังนี้ 

การมุ่งเน้นพันธกิจ 

การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

การเรยีนรู้ระดับองค์การ และระดบับุคคล 

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการ 
มีนโยบายพัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
ควำมเหน็ของผู้ประเมิน 
ควรจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรได้ใหค้วามส าคัญใน
การตอบสนองความต้องการผูร้ับบริการ เช่น การ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 
  

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพือ่ให้เกิดผลลพัธ์
ดังนี ้

เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
เช่น  

การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
เช่น   

1.1.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้เกดิความทั่วถึง รวดเร็ว และทันการณ ์

  

ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด วิสัยทัศน์ นโยบาย 
เป้าหมาย สู่ทุกกลุ่มทีเ่กี่ยวข้องในลักษณะส าคญัองค์การ 
(ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
ร่วมมือกันในการด าเนินการจนเกดิผลส าเร็จ 

ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสู่ทุก
กลุ่มที่เกีย่วข้อง เพือ่ให้ทราบการตัดสินใจทีส่ าคัญ (ท้ัง
ภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดผล ดังนี ้

ความทั่วถึง โดยวิธีการ 
  ภายใน ใช้ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Intranet, Line 
กลุ่มผู้บริหาร 

ความทั่วถึง โดยวิธีการ 

ผู้บริหารมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารสู่ทุก
กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิผลโดยมี
ผลส าเร็จที่ส าคญัจากการสื่อสารทีร่วดเร็ว ทั่วถึง และทนั
การณ์ (ยกตัวอยา่งกรณีการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์ ที่
น ามาสู่การแก้ไขปญัหาอย่างทันท่วงที) 
เชน่  การเตือนภัยธรรมชาต ิ
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
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 ภายนอก ใช้ข่องทางการสื่อสาร ได้แก่ Lineกลุ่มผู้สื่อข่าว ยกตัวอย่างกรณี การสื่อสารทีร่วดเร็ว ทันการณ์ ท่ีน ามาสู่
การแก้ไขปัญหา อย่างทันท่วงที 

1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
1.2.1 ผู้บริหารสร้างบรรยายกาศเพื่อส่งเสรมิให้หนว่ยงานเป็นองค์การด้านความโปร่งใส 

  

ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ ให้หน่วยงานเป็น
องค์การที่มีความโปร่งใส ดังนี ้

ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส 

ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการสร้างความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 

มีมาตรการในการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยัง
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการก าหนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น 

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน เพื่อเป็น
การป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
เช่น  

การน าเครือข่ายมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เช่น  

การก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเพื่อป้องกันทุจริต
และสร้างความโปร่งใส 
เช่น  

อื่น ๆ 
ระบุ  

ผู้บริหารเป็นต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
เช่น  
 

หน่วยงานมีวัฒนธรรมในการปฏิบตัิงานท่ีมีความ
โปร่งใส 
เช่น  

1.2.2 การติดตาม 

  
มีการก าหนดตัวช้ีวัดในการตดิตามด้านการป้องกัน

การทุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

มีการตดิตาม ทบทวน ทุกปี เกี่ยวกับ ดังนี ้

ประสิทธิผลของมาตรการในการปอ้งกันการทุจริต
และการสรา้งความโปร่งใส 

ตวัช้ีวัดด้านการป้องกันการทุจริตและการสรา้งความ

มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อก ากบัการ
ด าเนินงาน เพือ่ป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส่
ในการปฏิบัติงาน 
เช่น  
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โปร่งใส 

1.2.3 การจัดการเรื่องราวร้องเรยีน 

  
หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/การทักท้วงจากสาธารณะ 

และสามารถตอบสนองกลับ/ช้ีแจงได้ทันท่วงที 

ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงานไม่เคยถูกร้องเรียน/
ทักท้วงจากสาธารณะเกี่ยวกับกับทุจริตและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลศิ หรือมีต้นแบบใน
ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานท่ีสามารถเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการด าเนินการได ้
เช่น  
  

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

  

มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่าย (ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน หรือท้องถิ่นจากองค์การภายนอก) เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท างาน กลไก/แนวทางดังกล่าว 
คือ  
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมฯ กับประชาชน,  
ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกนั 

มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตรวจสอบ ตั้งเป้าหมายในการด าเนินการ) เพื่อให้เกดิ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาผลผลิต บริการ 
มาตรการต่างๆ โดยมีผลงาน/โครงการ/นโยบาย/
มาตรการ ที่ด าเนินการร่วมกับเครอืข่าย 
เช่น เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพื่อการ
วางแผนท าเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 
และเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่ เครือขา่ยเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรอธิบายเพิ่มเติมว่าเครือข่ายดังกล่าว เข้ามาร่วมคิด
ร่วมท าในด้านใด 

มีผลงานท่ีโดดเด่นท่ีเป็นนวัตกรรมอันเกิดจากการ
ด าเนินการร่วมกับเครือข่าย จนสามารถแก้ไขปญัหา ที่
ยุ่งยากซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสร้างคณุค่ากับ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย องค์การ และประเทศ เชน่ 

นวัตกรรมเชิงนโยบาย 
คือ  

นวัตกรรมการให้บริการ 
คือ  

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ 
คือ  

อื่น ๆ 
(ระบุ)  
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1.4 การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

  

มีการวิเคราะห์และก าหนดผลกระทบเชิงลบ ดังนี ้

มีการวิเคราะหผ์ลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห์ 
ความเสีย่งของการด าเนินโครงการ กระบวนการ และ
ยุทธศาสตร์ ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ /สังคม /
สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข 

มีการก าหนดมาตรการปอ้งกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ /สังคม /สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น) 

หนว่ยงานมีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้ทัน
การณ์ โดยมเีครือข่ายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
เชิงลบในวงกว้าง 
ได้แก่   

มีผลงานท่ีโดดเด่นท่ีสะท้อนให้เหน็ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจดัการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
และส่งผลกระทบที่ดีต่อด้านเศรษฐกิจ/ สังคม/
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข  
ได้แก่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์และกลยุทธ ์
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความท้าทาย สรา้งนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 

   

 หน่วยงานมีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างคณุค่าต่อ
ประชาชน โดยค านึงถึง ดังนี ้
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย 
 ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก 

 หน่วยงานมียุทธศาสตร์และแผนงานท่ีตอบสนอง 
ดังนี ้
 ความท้าทายในด้านพันธกิจ การปฏิบัติการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากร 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรมีตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการ

หน่วยงานมียุทธศาสตร์และแผนงานท่ีช่วยเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศ เช่น 

มีแผนน าระบบดิจิทลัมาใช้ปรับเปลี่ยนการท างาน 

มีแผนการยกระดับการให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว 
ต้นทุนต่ า เข้าถึงได้ง่ายทุกท่ี ทุกเวลา 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยูร่ะหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

เช่น มีการวิเคราะห์ SWOT และก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการฯ
โดยมผีู้แทนจากกองต่าง ๆร่วมเปน็คณะท างาน 
จัดท าแผนฯ 
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรมีตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และตอบสนองความท้า
ทายตามที่ก าหนดในโครงร่างองคก์าร  

ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี และตอบสนองความท้า
ทายตามที่ก าหนดในโครงร่างองคก์าร 

อื่น ๆ  
(ระบุ)  

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตรช์าติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

  

 หน่วยงานมีการก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
 ระดับองค์การ 
 ระดับปฏบิัติการ 
 ระดับประเทศ 

หน่วยงานมีการวิเคราะหผ์ลกระทบของเป้าประสงค์
และตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคัญทีส่่งผล
ต่อยุทธศาสตร์ ดังนี้ (ยกตัวอย่าง 5 ตัวช้ีวัด) 
  

หน่วยงานมีการวิเคราะหค์วามเสี่ยงระดับองค์การ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับแผนได้หากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน โดยมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 
เช่น  

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 

  

 แผนการด าเนินงาน/แผนการปฏิบัติการ มีความ
ครอบคลมุและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกด้าน และมี
การก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน 

 แผนการด าเนินงาน/แผนปฏบิัติการ มีการค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ท าน้อยได้มาก) การลด
ต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน 
โดยใช้วิธีการ เช่น 
 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจทิัลมาปรับปรุง
กระบวนการ/การบริการ 

แผนด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ โดย 

แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีด
ความสามารถและอัตราก าลัง 

แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ี



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยูร่ะหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

ได้แก่ การปรับปรุงกระบวนการตรวจวัดข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา 

การปรับปรุงกระบวนการ ลดการท าซ้ าและความ
ผดิพลาด 
ได้แก่  

การใช้นวัตกรรมในการปฏิบตัิงาน 
ได้แก่  

อื่นๆ(ระบุ)  
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
  

แผนฯ เอื้อต่อการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน 

มีการน าระบบดิจิทลัมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย และมีการใช้ข้อมูลร่วมกนัในการปฎิบัติงาน 

2.4 การติดตามและแกไ้ขปัญหาทีร่วดเร็ว 

   

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 หน่วยงานมีระบบในการติดตามผลการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
 หน่วยงานมีระบบรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สาธารณะ 

หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานตาม
แผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดย
มีระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการคาดการณ ์
ได้แก่  

หน่วยงานมีแผนในการเตรยีมความพร้อมต่อการ
ปรับเปลีย่นแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big 
Impact) 
เช่น  

 
 
 
 
 
 



หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

3.1 การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 

   

หน่วยงานมีการด าเนินงานดังน้ี 

ค้นหา รวบรวม ข้อมลูความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธ ี

วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วน

หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการค้นหา 
และรวบรวม ขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ให้
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียใหม ่ๆ เทคโนโลยีที่ใช้
ได้แก่  ระบบ Customer Profile ระบบร้องเรยีนร้อง
ทุกข์ทางอีเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

หน่วยงานได้ด าเนินการ ดังนี้ 

มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยมีาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย จากท้ังภายในและ
ภายนอกเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายเชิงรุก 
ยกตัวอย่างนโยบายเชิงรุกที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้สว่ยเสีย 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

ได้ส่วนเสีย ท่ีมาจากข้อมูลความตอ้งการของผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

  มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีก าลังจะ
เกิดขึ้น 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

  

หนว่ยงานมีการประเมินผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสยี โดยมีการประเมิน ดังนี ้

ความพึงพอใจ 

ความผูกพัน 

หน่วยงานน าผลการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียมา
วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาในเชิงรุก 
เช่น การปรับปรุงรปูแบบ ภาษา ช่องทางการน าเสนอข่าว
พยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัยธรรมชาต ิ
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรยกตัวอย่างการน าเอาผลการประเมินความพึงพอ
ใจความผูกพันของผู้รับบริการทีส่ าคัญ มาก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาในเชิงรุกและเป็นความต้องการที่ส าคัญที่
จะต้องไดร้ับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
  

หนว่ยงานมีการบรูณาการข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ 
ได้แก่ 
มาเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนา ในด้านต่าง ๆ เช่น 

การก าหนดแผนยุทธศาสตร ์

สร้างนวัตกรรมในการบริการ 

อืน่ ๆ 
(ระบุ)  
  

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

  

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี ้

มีกระบวนการทบทวนและปรับปรงุอย่างต่อเนื่อง 

มีช่องทางการสื่อสารทีส่ามารถเข้าถึงผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีวิธีการในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุกพื้นที ่
ได้แก่  ระบบการเตือนการเจบ็ป่วยจากคลื่นความร้อน  
เพื่อใช้เตือนนักท่องเที่ยวและผู้ปฏบิัติงานในท่ีโล่งแจ้ง 

มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม (Segmentation 
Service) 
ได้แก่  แอพพลิเคชั่นด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน, ด้านแผ่นดินไหว, 
ด้านอุตุนิยมวิทยาทะเล 
(ให้ระบุงานบริการ/กระบวนการ) 

มีการสร้างนวัตกรรมที่ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีสามารถออกแบบการรับบริการได้เฉพาะบุคคล 
(Personalize/ Customer Service)ให้ระบุงานบริการ/
กระบวนการ กระบวนการพยากรณ์อากาศและประกาศ
เตือนภัย (TMD Smart Sim) 
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรมีการวเิคราะห์ความต้องการเฉพาะบุคคล และมีการ
ก าหนดแนวทางตอบสนองความตอ้งการหรือการพัฒนา



ยังไม่ได้
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Basic Advance Significance 

และถา่ยทอดให้กับ ก.การท่องเที่ยวฯ ก.สาธารณสุข  นวัตกรรมเฉพาะกลุ่มนั้นๆ  
3.4 กระบวนการการแกไ้ขข้อร้องเรียนท่ีรวดเร็ว 

  

มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เป็นระบบ ดังน้ี 

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถงึง่าย และ
หลากหลายต่อผู้ร้องเรยีน 

มีมาตรฐานการจดัการข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

เผยแพรม่าตรฐาน /กระบวนการ การจัดการข้อ
ร้องเรียนต่อสาธารณะ 

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี ้
 มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการท างานและ
รวบรวมข้อมูล 

มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนทันที 
 มีระบบการติดตามขั้นตอน ความคืบหน้าของเร่ืองร้องเรียน 
(tracking)ได้อย่างรวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชน โดย
ใช้ระบบ ระบบร้องเรียนร้องทุกข์แบบอเิล็กทรอนิกส์ 

ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรมีระบบการติดตามขั้นตอน ความคืบหน้า ของเรื่อง
ร้องเรียน (tracking) ได้อย่างรวดเร็ว อ านวยความสะดวก
ให้ กับประชาชน 

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 

มีการรวบรวมข้อมลู สถิติข้อร้องเรยีนมาเรยีนรู้ และ
วิเคราะหส์าเหตุ น ามาแก้ปญัหาในเชิงรุก เพือ่ลดอตัราข้อ
ร้องเรียนที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้ า 

ผู้ร้องเรยีนมีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู ้
 

 
 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

4.1 การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 
4.1.1 การก าหนดตัววัดและสารสนเทศท่ีส าคัญ 

  

หนว่ยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่ส าคญั เช่น ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ เป็นต้น 

มีการก าหนดสารสนเทศท่ีส าคญัเพื่อ 

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี ้

มีประสิทธิภาพ 

มีปลอดภัย 

มีความน่าเชื่อถือ 

มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัย 

ข้อมูลสารสนเทศถูกน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลและ
สามารถน าไปเผยแพร่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายเพื่อการใช้
ประโยชน์ของสาธารณะ 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

การใช้ประโยชน/์สร้างการรับรู้ต่อประชาชน 

สะดวกต่อผู้ใช้งาน 

4.1.2 การน าเทคโนโลยีมาใช้ 

  

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตดิตามตัววัด และ
จัดเก็บสารสนเทศท่ีส าคัญ เช่น  
 ระบบ TMD e-SAR และระบบการจัดเก็บผลการ
ตรวจวัดข้อมลูอุตุนิยมวิทยา ระบบสารสนเทศภมูิอากาศ
(CIS) 

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี ้

มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการ
รวบรวมข้อมลูให้เป็นระบบดิจิทลั 

ข้อมูลสารสนเทศอยู่ภายใต้ platform เดียวกัน 
เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม 
  

หน่วยงานมีการเช่ือมต่อฐานข้อมลูกับส่วนกลาง 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล
แบบบูรณาการ 

4.2 การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการท างาน 

  

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดทุกระดับ 
โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับค่าเป้าหมาย รวมทั้ง
มีกลไกท่ีใช้ในการตดิตามงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของ
กระบวนการต่าง ๆ ในหน่วยงาน 

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี ้

มีการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 
และน าไปแก้ไขปญัหาในระดับองค์การ/ยุทธศาสตร ์
เช่น  

มีการวเิคราะห์ขอ้มลูผลการด าเนนิงานโดย
เปรียบเทยีบกับคู่เทียบท่ีส าคัญ  

หน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี ้

มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่
อาจจะเกดิขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทว่งท ี

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ 
เช่ือมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อ
ลดความเสีย่ง 

4.3 การจัดการความรู้ และการสรา้งองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

  

มีกระบวนการจัดการความรู้ (รวบรวม วิเคราะห์ 
เผยแพร่) อย่างเป็นระบบ เช่น 

มีการรวบรวมเป็นคูม่ือหรือเอกสาร 
 มีการจัดท าเป็นฐานข้อมูล 

มีกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และเชื่อมโยง
ข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรูจ้ากภายนอก โดย
เชื่อมโยงกับ 

หน่วยงานมีการประยุกต์ใช้สารสนเทศและองค์
ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 

มีการวิเคราะห์ รวบรวม และเช่ือมโยงองค์ความรู้
เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี 
(Best Practices) หรือสร้างมาตรฐานใหม่จนน าไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืน โดยมีผลงานท่ีโดด
เด่น 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

มีการจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

อื่น ๆ 
(ระบุ)  

เช่น  เช่น  

4.4 การบริหารจดัการข้อมลู สารสนเทศ และระบบการท างานให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ 

  

มีการด าเนินการ เช่น 

มีการวิเคราะห์กระบวนการ และโอกาสในการ
พัฒนารูปแบบการท างาน และการเตรียมทรัพยากร 
(ระบบ บุคลากร งบประมาณ เครือ่งมือ ฯลฯ) เพือ่พร้อม
รับการปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 

มีแผนและตัวช้ีวัดในการรวบรวมและการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศโดยใช้ระบบดิจิทัล 

มีแผนการและตัวช้ีวัดรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานเป็นระบบดจิิทัล เช่น แผนดิจิทัลของหน่วยงาน 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีแผนบรหิารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
และการจัดแผนป้องกัน/การรับมอืระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถ
ด าเนนิการได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถยีรภาพ มั่นคงปลอดภยั 
โดยมีการด าเนินการ เช่น 

รองรับต่อภัยพิบตัิ/สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup 
and IT Contingency Policy) 

ป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบตัิการบนไซเบอร ์

 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยดีิจิทัล มาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานท่ีครอบคลุมพันธกิจ
หลัก ส่งผลให้หน่วยงานมผีลสัมฤทธ์ิ เช่น 
 การลดต้นทุน ระบุ เทคโนโลยีดิจิทัลที่น ามาใช้ 
 ได้แก่ งานแผ่นดินไหวมีการใช้ server ในการส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ท าให้สามารถลดต้นทุน ร้อยละ 10 
และใช้โปรแกรมในการส่งแฟกซ์อัตโนมัตสิามารถลด
ระยะเวลาการท างานใน SOP 
  ยกระดับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
องค์การ ระบุ เทคโนโลยดีิจิทัลที่น ามาใช้ ได้แก่ งาน
แผ่นดินไหวมีการใช้ server ในการส่งข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ท าให้สามารถลดต้นทุน ร้อยละ 10 และใช้
โปรแกรมในการส่งแฟกซ์อัตโนมัตสิามารถลดระยะเวลา
การท างานใน SOP 
 ยกระดับประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน/บริการ 
ระบุ เทคโนโลยดีิจิทัลที่น ามาใช้ไดแ้ก ่ใช้ระบบ WACOM 
ท าให้การท างานรวดเร็วขึ้น 

อื่นๆ 
ระบุ  

 



หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร 
 

 
 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

5.1 การจัดการบุคลากรทีต่อบสนองต่อยุทธศาสตร ์

  

มีการประเมินขดีความสามารถและอัตราก าลังด้าน
บุคลากรที่หน่วยงานจ าเป็นต้องมีในแต่ละระดบั เพื่อ
ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 มีการวางแผนก าลังคน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
บทบาทภารกิจและยุทธศาสตร์ที่มใีนปัจจุบัน  

มีการน าผลการประเมินขีดความสามารถและ
อัตราก าลังมาใช้ในการวางแผนก าลังคน เพื่อเตรยีมพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

มีระบบการประเมินผลบคุลากรดา้นการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

เปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนา และก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตน 

มีนโยบายการบรหิารทรัพยากรบคุลการส่งเสริมดา้น
ต่างๆ จากผู้บริหาร จนเกิดผล ดังนี้ 

การเสริมสร้างความคล่องตัวในการท างานและ
ตัดสินใจ 

การส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้
บุคลากร ริเริม่ สรา้งสรรค์ ปรับแนวทางการท างานให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว สอดรับกับภารกิจและความท้าทาย
ในปัจจุบัน 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

5.2 ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

  

มีการสร้างบรรยากาศการท างานทั้งทางกายภาพ
และสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้เกิดการท างานท่ี
คล่องตัว สามารถท างานได้สะดวกและเกดิประสิทธิภาพ
สูงระดับองค์การ ดังนี ้

ด้านสุขภาพอนามัย 

ด้านความปลอดภยั 

ปรับปรุงสถานท่ีท างาน 

Smart office (มีการน าเทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกภายในองค์การ) 

การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกดิประสิทธิภาพสูง 

มีการจัดสรรทรัพยากรหรือจดัท าระบบการท างานท่ี
ค านึงถงึคุณภาพชีวิตของบุคลากร หรือตามความต้องการ
ของแต่ละกลุม่บุคลากร 

มีมาตรฐานการท างานของบุคลากร มีการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการบริหารจัดการ และ
กระบวนการท างานมจีริยธรรมตรวจสอบได ้

มีผังการจดัการการมอบอ านาจและขอบเขตหน้าท่ีที่
ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

มีการท างานเป็นทีมเพื่อผลส าเร็จของงานร่วมกัน มี
การพูดคุยหารือ เปิดรับความคดิ รวมทั้งร่วมแก้ไขปญัหา
ที่เกิดขึ้น ปรับลักษณะการท างาน พร้อมรับความเสีย่ง
และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกดิขึ้นร่วมกัน 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ท างานของบุคลากร 

มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับท้ังภายในและ
ภายนอก ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
เป็นทีมสมรรถนะสูง สามารถแก้ปญัหาที่ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิผล ยกตัวอย่างการด าเนนิการ ที่ส าคัญ 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

 
  

 ปลูกฝังค่านิยมในการท างาน สร้างกลไกจูงใจกระตุ้น
ให้เกิดความร่วมมือ เกิดการท างานเป็นทีมและมี
ประสิทธิภาพสูง มีการทบทวนปรบัปรุงเมื่อเหมาะสม 
 มีการก าหนด สื่อสาร ถ่ายทอด เพื่อสร้าง วัฒนธรรม
องค์การในการท างานแบบมืออาชีพเพื่อให้เกิดการปฏบิัติ
ในทุกระดับ 

 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความผูกพัน ของ
บุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อผลลัพธ์ของ
องค์การ 
 องค์การมีการหาสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน และน าไปสู่
การแก้ไขการพัฒนา การออกแบบกระบวนการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการมีผลปฏิบัติงานที่ด ี

มีกระบวนการในการปรับแนวคิด (mindset) ของ
ข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่
มุ่งเน้นการท างานในเชิงรุกและสรา้งคุณค่าเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม 



ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

อยู่ระหว่ำงเร่ิม
ด ำเนินกำร 

Basic Advance Significance 

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้
แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ไม่
จ ากัดเฉพาะการฝึกอบรม เกิดการเรียนรูเ้พื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง เช่น 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ด้านความรู้ความสามารถในการท างานท่ีสอดคล้อง
กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์องค์การ ด้านความรู้และ
ทักษะทางด้านดิจิทัล นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ 
 ด้านการบริหาร การแก้ปญัหา ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ภาวะผู้น าการท างานร่วมกับผู้อื่น หรือทักษะ
ทางด้านอารมณ์อื่น ๆ 
 อื่นๆ 
ระบุ ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก ด้านประชาสมัพันธ์ 
สื่อสารมวลชน 
 มีการจัดท าหลักสตูรการอบรมให้เป็นปัจจุบันและมี
การทบทวนระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

มีแผนการพัฒนาบคุลากรที่ตอบสนองต่อภารกิจ 
สมรรถนะหลัก หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

การเรยีนรู้ มีการก ากับติดตามเป้าหมายและการให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็น
ระบบมีการวัดผลหลังการอบรม (นอกเหนือจากความพึง
พอใจ) 

มีการส ารวจความต้องการ มีการจดัสรรให้บุคลากร
เข้าร่วมการอบรม หรือเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
เสนอหลักสูตรที่ขอเข้าร่วมไดต้ามความเหมาะสม 

การจัดท าหลักสตูรตา่งๆ มีการประเมินผล และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรแต่ละกลุม่ให้
สอดคล้องกับเปา้หมายและการพฒันางานได้ (ตามทีร่ะบุ
ไว้ในระดับ basic) 

บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานไดห้ลากหลายมึความ
รอบรู้ มีความคิดเชิงวิกฤติสามารถตัดสินใจในเชิงซับซ้อน
ได ้

บุคลากรมีทักษะทางด้านดิจิทลั ซึง่หน่วยงานมีแนว
ทางการวิเคราะห์การพัฒนา การประเมินผล เพื่อให้
เกิดผล ดังนี ้

บุคลากรทุกระดับเข้าใจประโยชน ์และข้อจ ากัด 
ของเทคโนโลยดีิจิทัลที่ตนใช้งาน พร้อมเปิดรับการเรียนรู้
ใหม่ ๆ 

บุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความจ าเป็น และความ
เสี่ยงของเทคโนโลยีเพื่อการท างานและการสื่อสารไดด้ ี

บุคลากรมีความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย เข้าใจประเด็นท่ีมีความละเอียดอ่อนทางสังคม 
และจริยธรรม อันเกิดจากการใช้เทคโนโลย ี

บุคลากรเข้าใจสิทธิ (privacy) ลิขสิทธ์ิ การน าข้อมูล
ออนไลน์มาใช้งาน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสม 

บุคลากรทุกระดับสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือ
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ต่างๆ ด้านดจิิทัลได้หลากหลายและสามารถประยุกต์ใช้ใน
งานได้ดี เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
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6.1 กระบวนการท างานท่ีเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
6.1.1 การออกแบบกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 

  

หน่วยงานออกแบบ กระบวนการโดยค านึงถึงความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 

มีการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  

จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริ่วมกนัระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

มกีารเช่ือมโยงกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมลู
กัน 

มีการเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในรูปแบบ เช่น 

Single Window 

One stop Service 

อื่นๆ (ระบุ) 
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จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

อื่นๆ ระบุ การประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินใจร่วม มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 

ระบุรายชื่อของกระบวนการที่ได้ออกแบบโดยค านึงถึงความ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก ่กระบวนการพยากรณ์อากาศ
และเตือนภัย  กระบวนการพยากรณ์อากาศการบิน กระบวนการ
เฝ้าระวังและรายงานการเกิดแผ่นดินไหวและสึนาม ิ
 
 
  

ระบุกระบวนการ และข้อมูลที่ แลกเปลี่ยน/
เชื่อมโยงกัน ได้แก่  
กระบวนการพยากรณ์อากาศและการเตือนภยั   
รายชื่อข้อมูล ข้อมูลปริมาณน้ าฝน ข้อมูลแผนท่ีอากาศ 
 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ส านักงานคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ กรมชลประทาน 
 
  

 
6.1.2 การก าหนดตัวช้ีวัดในการตดิตามควบคมุกระบวนการเพื่อน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

  
หน่วยงานร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัดในการติดตามควบคมุ

กระบวนการ 

หน่วยงานได้น าระบบเทคโนโลยีดจิิทัลมาใช้เพื่อการ
ด าเนินการ ดังนี ้

การก ากบัติดตามตัวช้ีวัด 
เช่น ระบบ TMD e-SAR 

การเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน 
เช่น การประเมินผลความถูกต้องของข่าวพยากรณ์อากาศ
เกษตรล่วงหน้าจากแบบจ าลองการพยากรณ์อากาศ
เกษตรโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม 

ระบุผลงานท่ีโดดเด่นทีเ่กิดจากการบูรณาการ การ
ท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการน าระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาใช้ในก ากับติดตามการด าเนินการ 
และการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ 
เช่น  
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6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรบัปรุง ผลผลติ กระบวนการ และบริการ 

  

ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงานมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ทบทวน ปัญหา อุปสรรค และตัวช้ีวัดของกระบวนการหลัก
และกระบวนการสนับสนุน 

ปรับปรุงกระบวนการโดยการลดระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 – 50 ของกระบวนการหลัก 
ได้แก ่
กระบวนการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย(อุตุนยิมวิทยา
ทะเล) 
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่กระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือ
อุตนุิยมวิทยา 

 ในรอบปีท่ีผ่านหน่วนงานได้พฒันานวัตกรรม/น า
ดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ จ านวน 3 กระบวนการ 
กระบวนการ ได้แก่กระบวนการตรวจวัดเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหวและสึนามิ กระบวนการอุตุนิยมวิทยาการบิน 
กระบวนการบริการอุตุนยิมวิทยา 

ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดด
เด่น ที่น ามาใช้ในกระบวนการและสามารถแก้ไขปญัหาที่
ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูงต่อผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีได ้
ได้แก่  

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

  

ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงานไดม้ีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
กระบวนการ ดังนี ้

กระบวนการหลัก 

กระบวนการสนับสนุน 

น าผลการทบทวนมาก าหนดแผนและเป้าหมายในการลด
ต้นทุน/เพิ่มผลติภาพของกระบวนการหลัก และกระบวนการ
สนับสนุนโดยมเีป้าหมายในการลดต้นทุน ดังนี้ 

เป้าหมายระยะสั้น 

มีแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน เช่น 

การก าหนดนโยบาย มาตรการในการลดต้นทุน 

การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการลดต้นทุน/
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

การแบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกัน 

อื่นๆ (ระบุ) 

ผลงานท่ีโดดเด่นในการน านวัตกรรม/ เทคโนโลยี
ดจิิทัลมาใช้ เพื่อการลดต้นทุนของกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อ
การสร้างขีดความสามารถขององค์การ 
ได้แก่  
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ได้แก่  ประหยัดพลังงาน และประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณดา้น
ต่าง ๆ 

เป้าหมายระยะยาว 
ได้แก่  ปรับปรุงกระบวนการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (งาน
ตรวจวัดปริมาณน้ าฝน ระดบัอ าเภอ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ)  
 
ควำมเห็นของผู้ประเมิน 
ควรมีการวเิคราะห์กระบวนการท างานหลักและกระบวนการ
สนับสนุน จดัท าข้อก าหนดส าคัญของแต่ละกระบวนการ  พร้อม
ทั้งก าหนดตัววัดของกระบวนการ จะท าให้สามารถวิเคราะห์
แนวทางลดต้นทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวได้  (หรือพิจารณา
กระบวนการท างานส าคัญทีต่้องใช้ทรัพยากรในการท างานเป็น
จ านวนมาก มาก าหนดแนวทางลดต้นทุนในระยะสั้นและระยะ
ยาว)  

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

  

หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดในการติดตาม ควบคมุ
กระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ส่งสัญญาณ
เพื่อการคาดการณค์วามส าเรจ็ของกระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการตรวจวัดข้อมลูอุตุนิยมวิทยา ติดตามด้วย
ตัวช้ีวัด ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาของข้อมูลการตรวจ
อากาศ และร้อยละของความถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล 
หมายเหตุ โปรดระบุว่า กระบวนการอะไร ติดตามด้วยตัวช้ีวัด

หน่วยงานก าหนดตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความส าเร็จของ
การจัดการกระบวนการที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่างๆ 
เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ในรอบปีท่ีผ่านมาหน่วยงานมีผลลพัธ์โดยรวมทีโ่ดด
เด่น ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลยุุทธศาสตร์ชาติที่
ส าคัญ 
ได้แก่   
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อะไร ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสาธารณสุข 
หมายเหตุ โปรดระบุเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 7 กำรบรรลุผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

 
 
7.1 กำรบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตำมพันธกิจ 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบาย
และแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 1. ตัววัดตามภารกิจหลัก*  
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ (Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ 

88 86.47 88.4 100.5 3 

ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์
อากาศระยะปานกลาง 

76 77.25 76.34 100.4 3 

 2. ตัววดัตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยนับ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
  
 



 3. การด าเนินการด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยนับ) 
รอ้ยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์*  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

75 47.22 95.32 127.1 5 

 ควำมเห็นผู้ประเมิน ควรก าหนดตัววัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วยนับ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (หนว่ยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 
7.2 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผู้รับบริกำร และประชำชน 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วน
ราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่ม
ผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 
 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว 

85 96.35 88.6 104.2 3 

 2. ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ* 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(กลุ่มเครือข่าย) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (กลุม่เครือข่าย) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนกลุ่มเครือข่ายที่เพ่ิมขึ้น 1 5 3 300 5 
  



 3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยนับ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

รอ้ยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นแผ่นดินไหว 

85 - 94 110.6 5 

 5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(รอ้ยละ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขตามเกณฑ์ 

100 100 100 100 3 

 
7.3 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชีวั้ดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ค าอธิบาย : การวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ของส่วนราชการ เพ่ือให้มีสมรรถนะสูง 
 1. จ านวนนวัตกรรมต่อบุคลากร* 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(ชิ้นงาน) 

ร้อยละ
ความส าเรจ็ 

คะแนน 

 (ชิ้นงาน) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของ
กรมฯ 

5 3 5 100 3 

 2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(คน) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (คน) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการฝึกอบรมให้มี
ความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ 

600 689 601 100.2 3 

  
 



 3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละของต าแหน่งประเภทอ านวยการที่
สามารถจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า 

60 50 70 116.7 5 

 4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยนับ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (กลุ่มเครือข่าย) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนกลุ่มหรือคณะที่กรมมอบหมาย
บุคคลากรให้ไปร่วมในภาคีเครือข่าย
ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

43 40 46 107.0 4 

 5. จ านวนบคุลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(คน) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (คน) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
ทั้งภายในและภายนอกที่ไม่ได้รับ
ผลตอบแทน 

400 380 420 105 4 

 
7.4 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรเป็นต้นแบบ 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรอืการเป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 
 1. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(รางวัล) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (รางวัล) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 1 2 1 100 3 
 2. จ านวน Best practice* ตวัชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น Best practice 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วยงาน) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (หน่วยงาน) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาต่างประเทศ
ที่มาประชุมหารือและฝึกอบรมวิชาการ 

10 12 10 100 3 



 3. จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยงาน) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยงาน) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศ
ชมเชยตามประกาศผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองฯ ระดับหน่วยงาน 

12 12 13 108.3 4 

 4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยนับ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 5. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการยกยอ่งจากภายนอก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(คน) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (คน) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนบุคลากรของกรมฯ ที่ได้รับการยก
ย่องจากภายนอก 

2 3 2 100 3 

 
7.5 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 
 1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม* (กระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(ประเทศ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (ประเทศ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนประเทศที่น า Radar Composite 
Map ไปใช้ประโยชน์ 

3 3 3 100 3 

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อด้านเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
  
 



 3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสังคม 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หนว่ยนับ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วยนับ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วยนับ) 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

คะแนน 

 (หนว่ยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 

7.6 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรลดต้นทุน กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 
ค าอธิบาย : เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดต้นทุน การสร้าง
นวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 1. การลดต้นทุน* (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้) 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละของจ านวนเงินงบประมาณในการ
จัดซื้อกระดาษลดลง 

10 12.74 30.38 303.8 5 

 2. จ านวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(แอพพลิเคชั่น)  
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (แอพพลิเคชั่น) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
จ านวนแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นในกรมฯ 5 2 7 140 5 
  
 
 
 
 



 3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี* 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (รอ้ยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นพยากรณ์อากาศ 

82 82 82 100 3 

 4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
ร้อยละของการเตือนภัยธรรมชาติที่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

100 100 100 100 3 

 5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 2561 
ผลการด าเนินงาน 

(หน่วยนับ) 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
คะแนน 

 (หน่วยนับ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561   
-      
 
 


