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รายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 

 

ตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่หน่วยงาน 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานท่ีด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตาม
เกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด 

 

2. หน่วยวัด:  ระดับ 
 

3. น้ าหนัก:  กอง สถาบัน ส านักงาน ส านัก กลุ่ม ศูนย์ ร้อยละ 20 
       สคร.1-12 ร้อยละ 10 
 

4. ค าอธิบายตัวชี้วัด: 
4.1 ความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 หมายถึง การน าเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดในการประเมินองค์กรด้วยตัวเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 
มาช่วยในการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา และสามารถเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะของ
การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถน าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรท่ีมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาประเทศอันจะน าไปสู่
การยกระดับของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป 

4.2 ความส าเร็จของหน่วยงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์             
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด หมายถึง การด าเนินงานของหน่วยงานในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง โดยใช้เคร่ืองมือ     
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ในทุกหมวดถึงระดับ Significance ผ่านโปรแกรมประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) 

4.3 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จ านวน 43 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย กลุ่ม ศูนย์ กอง ส านัก สถาบัน จ านวน 31 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 2) ศูนย์สารสนเทศ 3) 
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ส านักงานบริหารโครงการกองทุนโลก 5) ส านักงานเลขานุการกรม 6) กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8) กองกฎหมาย 9) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 10) กองบริหารการคลัง 11) 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 12) กองนวัตกรรมและวิจัย 13) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และ 14) ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชด าริฯ 15) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 16) ส านักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 17) ส านักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 18) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใน
ภาวะฉุกเฉิน 19) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 20) กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม 
21) กองระบาดวิทยา 22) กองโรคติดต่อท่ัวไป 23) กองโรคติดต่อน าโดยแมลง 24) กองโรคไม่ติดต่อ 25) กองโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 26) กองวัณโรค 27) สถาบันบ าราศนราดูร 28) สถาบันราชประชาสมาสัย 29) ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 30) กองด่านควบคุมและกักกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ 31) กอง
ป้องกันการบาดเจ็บ และ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 จ านวน 12 หน่วยงาน  

4.4 เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด หมายถึง การน าเกณฑ์ในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ของส านักงาน ก.พ.ร. ท่ีกรมควบคุมโรคน ามาเป็นกรอบการบริหารจัดการองค์กร ประจ าปี พ.ศ. 2565  
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนาองค์กรและสามารถประเมินสถานะของการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
ได้ด้วยตนเอง ดังนี้ 

4.4.1 หน่วยงานเข้าอบรม E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ท่ีเข้าอบรมคือ คณะกรรมการ PMQA ของหน่วยงาน   
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4.4.2 ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร (OP) สายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) ของหน่วยงาน            
และคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)         
ของกรมควบคุมโรค พร้อมท้ัง ประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ด้วยเคร่ืองมือการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 4.0 ให้ครบถ้วน โดยเชื่อมโยงค าถามและค าตอบให้เป็นเหตุผลเชิงประจักษ์และเป็นปัจจุบัน แบ่งระดับคะแนน 
ดังนี้ 1) ระดับ Basic 300-399 คะแนน 2) ระดับ Advance 400-469 คะแนน 3) ระดับ Significance 470-500 คะแนน 

4.4.3 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS is) และภาพอนาคต (To be) ของทุก
กระบวนการท่ีคัดเลือก (ตามขั้นตอนท่ี 1.4) โดยใช้เคร่ืองมือ TOGAF Framework, BPMN และ Viewpoint 

4.4.4 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 และ 12 เดือน ของหน่วยงาน  

4.4.5 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน  
 

5. สูตรการค านวณ : ขั้นตอนท่ี 4 
 

จ านวนกิจกรรมตามแผนฯ ที่ด าเนินการได้
แล้วเสร็จตามรอบการประเมิน = 

จ านวนกิจกรรมตามแผนฯ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามรอบการประเมิน X 100 
จ านวนกิจกรรมทั้งหมดตามแผนฯ ที่ต้องด าเนินการในรอบการประเมิน 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน : ก าหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

ช่ือตัวช้ีวัด 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนที่ 5 
ระดั บความส าเร็จของหน่ วยงาน      
ท่ีด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้า
สู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ ท่ี
กรมควบคุมโรคก าหนด 

1.5 ✓     
2.5 ✓ ✓    
3.5 ✓ ✓ ✓   
4.5 ✓ ✓ ✓ ✓  
5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

7.  เง่ือนไขของตัวชี้วัด : ไม่ม ี
 
8. ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด : 

 

 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 
ระดับความส าเร็จของหน่วยงานด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5 5 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐ ร้อยละ 97.56 97.67 100 
ระดับความส าเร็จของหน่วยงานด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูป
องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ - - 5 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ระดับ ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2565 
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9. รายละเอียดการด าเนินงาน : 

ข้ันตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
1 1.1 คณะกรรมการ PMQA ของหน่วยงานเข้าอบรม 

E-Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผ่านระบบ 
https://academy.ddc.moph.go.th/ 
โดยส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ ท่ีผ่านการอบรมฯ  

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
คณะกรรมการฯ 
ที่ผ่านการอบรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

 ร้อยละ  
100  

0.5 1.1 ใบประกาศนียบัตรของคณะกรรมการ 
PMQA ของหน่วยงานท่ีผ่านการอบรม E-
Learning หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 โดยแนบไฟล์
ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2564 
 

1.2 หน่วยงานทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กรของ
หน่วยงาน ให้ครบถว้นทันสมยั ในโปรแกรมการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-
PMQA 4.0)  

0.2 1.2 ผลการทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร 
ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

1.3 หน่วยงานทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value 
chain) ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสายโซ่แห่ง
คุณค่า (Value Chain) ของกรมควบคุมโรค  

0.2 1.3 ผลการทบทวนสายโซ่แห่งคุณค่า (Value 
chain) ของหน่วยงาน โดยแนบไฟล์ใน
โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2564 

1.4 หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core 
Business) ตามสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 
ของหน่วยงาน ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(EA) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจ านวนกระบวนการหลัก 
ดังนี้ 
- เกณฑ์การคัดเลือกจ านวนกระบวนการหลักในการ
จัดท า EA 

จ านวน 
กระบวนการหลักทั้งหมด 

(กระบวนการ)  

จ านวนกระบวนการหลัก 
ที่ต้องด าเนินการท า EA 

อย่างน้อย (กระบวนการ) 
3 1 

4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 ขึ้นไป 4  

0.1 1.4 ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core 
Business) ของหน่วยงาน ในการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) (แบบฟอร์ม
หมายเลข 1) เสนอผู้บริหารทราบ โดยแนบไฟล์
ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 

1.5 หน่วยงานประเมินองค์กร หมวด 1- 6 ด้วย
เคร่ืองมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 
ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0)  
 

0.5 1.5 ผลการประเมินองค์กรด้วยเคร่ืองมือการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ผ่านโปรแกรมการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรม
ควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 31 
มกราคม 2565  
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 

https://academy.ddc.moph.go.th/
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ข้ันตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
2 2.1 จัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 

4.0 (PMQA 4.0) ของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 
2565-2567) ให้ถึงระดับ Significance และเสนอ
ผู้บริหารทราบ  
 

0.5 2.1 แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 
ระยะ 3 ปี (แบบฟอร์มหมายเลข 2) เสนอ
ผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 
โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-
PMQA 4.0)  

 2.2 จดัท าแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนา สู่
ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทุกหมวด โดย
เน้นปิด Gap หมวด 3 การมุ่งเนน้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
ให้ถึงระดับ Significance โดยสามารถน าแผนฯ ปี 
2564 ท่ียังด าเนินการไม่ส าเร็จมาปรับแผนได้  
* ท้ังนี้ ต้องพัฒนากระบวนการท่ีวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนท่ี 1.4 อย่างน้อย 1 กระบวนการ เพื่อปรับ
เข้าสู่ Digital Transformation ของกรมควบคุมโรค 

0.4 2.2 แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(แบบฟอร์มหมายเลข 3) เสนอผู้บริหารทราบ 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยแนบไฟล์
ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 
4.0)  
 

 2.3 ก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
(ข้อ 7.1 - 7.6) โดยก าหนดอย่างน้อยข้อละ 2 
ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดปิด GAP ทุกหมวดตาม
แผนปฏิบัติการ 

0.1 2.3 ผลการก าหนดตัวช้ีวัดหมวด 7 (7.1-7.6) 
และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ 
ผ่านโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 
4.0) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
 

3 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS IS) 
และภาพอนาคต (To be) ของทุกกระบวนการท่ี
คัดเลือก (ตามขั้นตอนท่ี 1.4) โดยใช้เคร่ืองมือ 
TOGAF Framework, BPMN และ Viewpoint 

1.0 3.1 แผนภาพการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(แบบฟอร์มหมายเลข 4) ท้ังภาพปัจจุบัน (AS IS) 
และภาพอนาคต (TO BE) ท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกกระบวนการท่ีคัดเลือก เสนอ
ผู้บริหารทราบ แนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมิน
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุม
โรค (DDC-PMQA 4.0) พร้อมจัดส่งข้อมูลเข้า
ระบบ Cloud ของกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 
25 มีนาคม 2565 
* ท้ังนี้ หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทุกกระบวนงานท่ี
คัดเลือกตามขั้นตอนท่ี 1.4 หัก 0.05 คะแนน 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
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ข้ันตอนที่ รายละเอียดการด าเนินงาน คะแนน เอกสารประกอบการประเมิน 
4 4.1 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อ

ยกระดับการพัฒนาสู่ ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ของหน่วยงาน ดังนี้ 
ร้อยละการด าเนินการตามแผน รอบ 6 เดือน 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ :  
ค านวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 
 
 
 

 
 
 

 

4.1 รายงานสรุปการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 รอบ 6 เดือน 
(แบบฟอร์มหมายเลข 5) เสนอผู้บริหารทราบ โดย
แนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 
4.0) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 

 4.2 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาสู่ ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน ดังนี้ 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนรอบ 12  เดือน 

คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละ ≤80 85 90 95 100 

หมายเหตุ :  
ค านวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

0.5 4.2 รายงานสรุปการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 รอบ 12 
เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 5) เสนอผู้บริหารทราบ 
โดยแนบไฟล์ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 
4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานในระบบ 
Estimates SM รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 25 
กันยายน 2565 

5 5.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 
ของหน่วยงาน  
 

0.4 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 

5.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ 
เพื่อยกระดับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมควบคุมโรค รอบ 12 เดือน 
(แบบฟอร์มหมายเลข 6) ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
เสนอผู้บริหารทราบ และแนบไฟล์ในโปรแกรมการ
ประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรม
ควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) ภายในวันที่ 25 
กันยายน 2565 
5.2 รายงานผลลัพธ์ตัวช้ีวัดหมวด 7 (7.1-7.6) 
และตัวชี้วัดปิด GAP ทุกหมวดตามแผนปฏิบัติการ 
ในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 
4.0) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานในระบบ 
Estimates SM ภายในวันที่ 25  กันยายน 2565 

หมายเหตุ :  
 1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน  
 2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
 3. กรณีเอกสารที่แนบในโปรแกรม DDC-PMQA 4.0 ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หัก 0.05 คะแนน  
 4. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน 
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10. เป้าหมาย :   
- ไตรมาสท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 4.1 
- ไตรมาสท่ี 4 ถึงขั้นตอนท่ี 5 

 

11. แหล่งข้อมูล : 1) โปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0)  
   2) ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) 

 

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 12.1 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานในโปรแกรมการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0             
กรมควบคุมโรค (DDC-PMQA 4.0) และรายงานความก้าวหน้าตัวช้ีวัดฯ ในระบบ Estimates SM  

12.2 ผู้ก ากับตัวชี้วัดสรุปภาพรวมการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสท่ี 2 และ 4 
 

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล: 
ไตรมาสท่ี 2 ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2565 
ไตรมาสท่ี 4 ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2565 
 

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย: 
14.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565 
14.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี 
14.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
14.4 แบบฟอร์มหมายเลข 4 แผนภาพสถาปัตยกรรมองค์กร As Is และ To be ของกระบวนการท่ีคัดเลือก 
14.5 แบบฟอร์มหมายเลข 5 สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 เพื่อยกระดับ     
                                   การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน 
14.6 แบบฟอร์มหมายเลข 6 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0      
                                  ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ของหน่วยงาน 
 

15. ผู้ก ากับตัวชี้วัด:  
ระดับกรม: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์สารสนเทศ 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์  
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

0 2590 3395 Jama_pin@hotmail.com 

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 
ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ 

0 2590 3093 yongjua@gmail.com 

 
ระดับหน่วยงาน: 

ชื่อผู้ก ากับตัวชี้วัด โทรศัพท์ E-mail 
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ  044212900 ต่อ 128 rattarinee@gmail.com 
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16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

ระดับกรม: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นางสาวอัจฉรา บุญชุม 0 2590 3346 achara.mam@gmail.com 
นางสาวอมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์ 0 2590 3346 amonurts@hotmail.com 
นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล 0 2590 3348 tod_114@hotmail.com 
นางกนกนาถ สงค์วอน 0 2590 3346 sw.kanoknard@gmail.com 
นางสาวณัฐวรรณ สมรรคนัฎ 0 2590 3346 Samukanut.n.sai@gmail.com 

ระดับกรม: ศูนย์สารสนเทศ  

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 
นายพงษ์สุธีร์ ทองเกล้ียง 0 2590 3093 pongsutee.t@ddc.mail.go.th 
นายปรีชา ภูมิพื้นผล 0 2590 3093 Preecha.p@@ddc.mail.go.th 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ระดับหน่วยงาน 
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล โทรศัพท์ E-mail 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ  044212900 ต่อ 128 fonitdpc5@yahoo.com 
นายณัฐดนัย เสวขุนทด 044212900 ต่อ 128 - 
นางสาวภัทรียา บุญเอ้ียว  044212900 ต่อ 128 patt.booniaw@gmail.com 
 

mailto:sw.kanoknard@gmail.com
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แบบฟอร์มหมายเลข 1 
 

ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565 
หน่วยงาน.......................................................  

 
1. ทบทวนแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระดับหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565) 
    เมื่อปี พ.ศ. 2563 – 2564 ท่ีผ่านมา.........(ระบุชื่อหน่วยงาน)......... ได้วิเคราะห์การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาพปัจจุบัน (AS IS) ของหน่วยงาน จ านวนท้ังส้ิน..... 
กระบวนการ โดยได้คัดเลือกและพัฒนากระบวนการหลัก (Core Business) ในการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรภาพอนาคต (TO BE) แล้ว จ านวนท้ังส้ิน....... กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ
....... ของกระบวนการหลักท้ังหมด รายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 1 ทบทวนแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรระดับหน่วยงาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565) 

ช่ือกระบวนการหลัก (Core business) 
ของหน่วยงาน 

สอดคล้องกับกระบวนการใดตามสายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain) ของกรมควบคุมโรค 

ปีที่ด าเนินการ 
(ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ด าเนินการจัดท า EA แล้ว) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
Key Process Key Support 

2563 2564 2565 
AS IS TO BE AS IS TO BE AS IS TO BE 

1. ....................................................          
2. ....................................................          
3. ....................................................          
4. ....................................................          
5. ....................................................          
6. ....................................................          
7. ....................................................          
8. ....................................................          
9. ....................................................          
10. .................................................          
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2. ผลการคัดเลือกกระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ปี 2565 

   จากเกณฑ์การคัดเลือกการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 2565 ...............(ชื่อหน่วยงาน)............... จึงขอคัดเลือกการจัดท า สรุปได้ดังตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการคัดเลือกจ านวนกระบวนการหลัก ตามเกณฑ์ที่ก าหนด* 

จ านวนกระบวนการหลักทั้งหมด 
(กระบวนการ) 

จ านวนกระบวนการหลักที่คัดเลือก (กระบวนการ) ช่ือกระบวนการหลักที่คัดเลือก 
เพ่ือจัดท า EA ปี 2565 

3  4 – 6  7 – 9  10 ข้ึนไป 1 2 3 4 
        1. ............................................................................................................................... 

2 .......................................................................... ...................................................... 
3. ...................................................................................... ......................................... 
4. ............................................................................................................................... 

หมายเหตุ : การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร ปี 2565 หน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการต้ังแต่ทบทวนกระบวนการเดิม (AS IS) จนเกิดเป็นกระบวนการใหม่ (TO BE) โดยใช้ BMPN และ Viewpoint  
              ในการส าหรับสร้างแผนภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส าหรับปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  
 

*เกณฑ์ที่ก าหนด ตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ขั้นตอนที่ 1.4 
จ านวนกระบวนการหลักทั้งหมด (กระบวนการ) จ านวนกระบวนการหลัก 

ที่ต้องด าเนินการอย่างน้อย (กระบวนการ) 
3 1 

4 – 6 2 
7 – 9 3 

10 ขึ้นไป 4 
 
 
 

 
 



10 

 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 
 

แผนยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2565 - 2567) 
หน่วยงาน…………………………………… 

 

ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

ปีที่ด าเนินการ ปัจจัยความส าเร็จ โอกาสในการปรับปรุง 
2565 2566 2567 Collaboration Innovation Digitalization 

1.1. …………………………………………………………………… 
 

      หมวด….ข้อ...ระดับ… 

1.2 …………………………………………………………………… 
 

      หมวด….ข้อ...ระดับ… 

1.3 …………………………………………………………………… 
 

      หมวด….ข้อ...ระดับ… 

1.4…………………………………………………………………… 
 

       

1.5…………………………………………………………………… 
 

       

1.6…………………………………………………………………… 
 

       

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ผ ู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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แบบฟอร์มหมายเลข 3 
 

แผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน............................................... 

 
โอกาสในการปรับปรุง กิจกรรม/ข้ันตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตัวช้ีวัดหมวด 7 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

หมวด…….ข้อ…….ระดับ….. 1 ……………..(ชื่อกิจกรรม)……………                         

ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap  1.1) ……….…(ขั้นตอน)……………...                         

1.2) ……….…(ขั้นตอน)……………...             

หมวด…….ข้อ…….ระดับ….. 2. ……………..(ชื่อกิจกรรม)……………             
ตัวชี้วัดหมวด 7 หรือตัวชี้วัด gap  

2.1) ……….…(ขั้นตอน)……………...             

หมวด…….ข้อ…….ระดับ….. 3.……………..(ชื่อกิจกรรม)……………               

 3.1) ……….…(ขั้นตอน)……………...               
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ชื่อกิจกรรมที่ด ำเนินกำรควรระบุระยะเวลำจำกจุดเริ่มต้น – จุดสิ้นสุดกิจกรรม  (  ) และแต่ละขั้นตอนกำรด ำเนินกำรให้ระบุเฉพำะช่วงที่ด ำเนินกำร ( ) 

 

ผ ู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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แบบฟอร์มหมายเลข 4 
 

แผนภาพสถาปัตยกรรมองค์กร AS IS และ To be ของกระบวนการที่คัดเลือก 
(โดยใช้เครื่องมือ BPMN และ Viewpoint พร้อมข้อเสนอความต้องการ) 

หน่วยงาน…………………………………………………………… 

ชื่อกระบวนการ…………………………………………………………………………………………………………….. ปีที่จัดท า............ 

     1) TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และ ระดับ Information 
 

No Business Process 
Name 

Sub  
Processes 

Owner Main Service  
Description 

Main Business 
Users 

Data Supports Supported 
by Applications 

Current Issues 
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2) TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ businessระดับ Information ระดับ Application และ ระดับ Technology 

No. Application Name 
Application Modules 

name 
Call Service Owner Database Operating System Server Domain 

 
 
 

        

      
 
 
 

  

   
 
 

 
     

 
 
 

        

 

    

หมายเหตุ 
     1. Call Service ระบุบุคลากรที่เป็น Helpdesk พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
     2. Owner ระบุงานงานที่ดูแลระบบ และชื่อบุคลากรที่ดูแลระบบ 
     3. Database ระบุ Version ที่ใช้งาน 
     4. Operating System ระบุ Version ที่ใช้งาน 
     5. Server ให้ระบุรุ่น และหมายเลข Serial เครื่อง 
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ตัวอย่าง 

TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ business และ ระดับ Information 

 
NO 

Business Process Name 
Sub  

Processes 
Owner 

Main Service  
Description 

Main Business 
Users  

Data Supports 
Supported  

by Application(s) 
Current 
Issues 

1 กระบวนงาน 
รับ-ส่งหนังสือราชการ 

1. จัดท าหนังสือ 
2. รับหนังสือเข้า 
3. น าเสนอ 
4. ส่งหนังสือออก 
5. ช าระ/บันทึกค่าจัดส่ง 

งานธุรการ รับ/ส่ง/สืบค้น
หนังสือราชการ 

หน่ายงานภายใน/
ภายนอก 

1. เอกสาร 
2. อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระบบงานสาร
บรรณอิเล็คทรอนิกส์ 
2. ระบบการเงิน 

การช าระค่า
จัดส่งที่ใช้บริการ
ทางไปรษณีย์ 

 

TOGAF Framework กระบวนการหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน ระดับ businessระดับ Information ระดับ Application และ ระดับ Technology 

No. 
Application  

Name 
Application  

Modules name 
Call Service Owner Database 

Operating 
System 

Server Domain 
ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 

1 ระบบงานสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส์ 

- รับหนังสือเข้า 
- จัดการหนังสือ 
- ส่งหนังสือออก 

นาย A 
(02-590.....) 

งานธุรการ 
(นาย A) 

mySQL  
Version… 

Linux 
Version… 

IBM/X3650 
serial 
number12345 

www.sarabun.
go.th 

Laravel 

2 ระบบการเงิน - บันทึกค่าจัดส่ง นางสาว B 
(02-590.....) 

งานบัญชี 
(นาย D) 

MS SQL Server 
Version… 

MS 
Windows 
Server 
Version… 

HP/Proliant 
DL380 
serial 
number12345 

www.sarabun.
go.th 

Laravel 
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 1. เครื่องมือ BPMN 
ตัวอย่าง As is 

 

 

ตัวอย่าง To be 
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2. เครื่องมือ Viewpoint 
ตัวอย่าง As is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง To be 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. ค าอธิบายโดยย่อในการปรับปรุงกระบวนการ
............................................................................................................................. ........................................ ......................... 
................................................................. .................................................................................................... ......................... 
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แบบฟอร์มหมายเลข 5 
สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี 2565 เพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน 

หน่วยงาน.......................................................... รอบ  6 เดือน  12 เดือน 

 
มิติ 

 
กิจกรรม 

จ านวนข้ันตอนตาม
แผนปฏิบัติการ 
รอบ……เดือน 

 จ านวนข้ันตอน 
ที่ด าเนินการส าเร็จ 

รอบ…….เดือน 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
กรณีไม่เป็นไปตามแผน (ระบุ) 

1 1.1 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   
1.2 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   
1.3 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   

2 2.1 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   
2.2 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   
2.3 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   

3 3.1 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   
3.2 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   
3.3 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………….. ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)………   

รวม ……..(ตัวเลข)………  ……..(ตัวเลข)……… 
 

 ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จรอบ…….เดือน  ……..(ตัวเลข)……… 
 

หมายเหตุ : การรายงานรอบ 12 เดือน กิจกรรมที่ต่อเน่ืองจากรอบ 6 เดือน ที่ยังไม่แล้วเสร็จให้นับเป็น 1 กิจกรรมของรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 

ผู้บริหารลงนาม.............................................. ................. 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................./.............................../………… 
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แบบฟอร์มหมายเลข 6 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน  

 

หน่วยงาน...................................................................................... 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ในการด าเนินงาน 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ของการด าเนินงาน 

    
    
    
    
    
    
    
    
 

ข้อเสนอต่อผู้บริหาร……………………………………..…………………………………………………….………….…………………………………… 
……………………………………..…………………………………………………….………….……………………………………................................. 
……………………………………..…………………………………………………….………….……………………………………................................. 
 
 

ผู้รับผิดชอบลงนาม......................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
 

ผู้บริหารลงนาม............................................................... 
          (.............................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันท่ี................./.............................../………… 
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แนวทางการคัดเลือกตัวชี้วัดความส าเร็จของหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (7.1-7.6) 

มิติ RM (Results Management) เลือกใช้ตัวช้ีวัด (ตวัอย่าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด

ตามพันธกิจ 
1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตาม พันธกิจหรือภารกิจ

ของส่วนราชการ ตามทีร่ะบุไว้ (Function base, 
Area base) 

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 
(องค์ประกอบที่ 1 และองค์ปรกอบที่ 3 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน) 

     

2. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ตาม นโยบายและแผน
รัฐบาล (Agenda base) 

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 
(องค์ประกอบที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน) 

     

3. ตัวชี้วัดของการบรรลุผล การด าเนินการด้านกฎหมาย ร้อยละการด าเนินการด้านกฎหมาย      
4. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร ์ - ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 

(ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) 
     

5. ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อ่ืน  ๆตามนโยบายของ
ส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่
แสดงถึงการปรับปรุงระดับในการจัดอันดับ โดยองค์การ
ภายนอกประเทศในด้านต่างๆ เปน็ต้น 

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการขององค์กร 
(ตัวชี้วัดจุดเน้น ฯลฯ) 

     

 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ด้านผู้รับบริการ และประชาชน 

1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของ
หน่วยงาน 

- ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจากการใชบ้ริการ ของ
หน่วยงาน 

     

2. ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพัน และการใหค้วาม
ร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการของ
หน่วยงาน 

      

3. ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการ
ด าเนนิการด้านโครงการประชารฐั เชน่ ยอดการจ าหน่าย
สินคา้ภายใต้โครงการประชารฐั 

      

4. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการ ปรับเปลี่ยน     ด้าน
การบริการ และนวัตกรรมการบริการทีเ่กิดประโยชน์ ต่อ
ผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ 

- ร้อยละของนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ที่สามารถวัดผลได้      

5. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อ ร้องเรียนที่ได้รับการ
แก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล 

- ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 
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มิติ RM (Results Management) เลือกใช้ตัวช้ีวัด (ตวัอย่าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่ เกิดจากบุคลากรของ

หน่วยงาน 
- จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้มีการพัฒนาเพิม่ขึน้ภายในส่วนราชการ  
- จ านวนโครงการ R2R ที่ส่งเพื่อการประกวด 

     

2. ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพฒันาบคุลากรของ
หน่วยงาน 

- ร้อยละของบุคลากรที่มผีลประเมินระดับดีเด่น 
- ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะเพิ่มขึ้น  
- รอ้ยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าผ่านเกณฑ์การประเมนิความรู้ ตามที่

ก าหนด 

     

3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหนา้ของบคุลากรและ
ความก้าวขึน้สู่ต าแหน่งตาม แผน 

- ร้อยละของต าแหน่งที่สามารถจัดท าเสน้ทางความก้าวหน้า 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเลื่อนขั้นให้ด ารงต าแหน่งตามแผนในเวลาที่ก าหนด 

     

4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ ส่วนราชการที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคเีครือข่ายภายนอก      ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

- จ านวนบคุลากรที่ได้รับการอนุมัติให้ไปเปน็กรรมการในหน่วยงานภายนอก   
 

   

5. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของ ส่วนราชการไปเป็น
อาสาสมัครใน โครงการที่ตอบสนองนโยบาย หน่วยงาน 

      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ด้านการเป็นต้นแบบ 

 

 

 

 

 

1. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ เป็นต้นแบบของส่วน
ราชการที่ได้รบัรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ที่แสดง
ถึงความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

- รางวัลเลศิรฐัสาขาการบริการภาครัฐ  
- รางวัลเลศิรฐัสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  

     

2. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการ เป็นต้นแบบของ
หน่วยงานทีเ่ปน็ Best practice 

- คะแนนการประเมินความโปรง่ใสจากหน่วยงานภายนอก (ในระดับดีขึ้นไป) 
- ร้อยละของมาตรการที่สามารถด าเนนิการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

     

3. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของ
หน่วยงาน 

- จ านวนรางวัลที่หน่วยงานได้รับจากภายนอก      

4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการแข่งขนั โดยได้รบัการ
จัดอันดับในระดับนานาชาติ 

...........................................................................................................................      

5. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วน
ราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจาก
ภายนอก 

- จ านวนรางวัลผู้บริหารหน่วยงานดีเด่น      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

........................................................................................................................... - - - - - 
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มิติ RM (Results Management) เลือกใช้ตัวช้ีวัด (ตวัอย่าง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด

ดา้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

1. ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลพัธ์ การบรรลุผลของตัววัดร่วม ใน
การมีกระบวนการที่ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน 
(Area base) 

- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน      

2. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านเศรษฐกิจ 

      

3. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านสังคม 

      

4. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านสาธารณสุข 

- อัตราตายของผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ต่อประชากร 100,000 คน)  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

     

5. ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนนิการทีม่ี
ต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลสมัฤทธ์ิของการจัดการขยะมูลฝอย      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................... - - - - - 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด
ด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ 

1. ตัวชี้วัดของการลดต้นทุน ทั้งในระดับกระบวนการอัน
เกิดจากการปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใชเ้พื่อลดต้นทนุในการท างาน 

      

2. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ - ร้อยละของกระบวนการท างานที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการและ
การลดขั้นตอน  

- ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลง 

     

3. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุง กระบวนการ และการ
บริการจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรบัปรุง 
- จ านวนแอปพลเิคชนัทีพ่ัฒนาขึน้ในส่วนราชการ 

     

4. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการบรรเทา
ผลกระทบด้านภัยพิบัติต่าง ๆ 

      

5. ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย 
กฎระเบียบ และกฎหมาย 

      

ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ GAP ตามแผนปรับปรุงฯ  ที่
หน่วยงานเลือกเพิ่มเติม 
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