แนวทำงในกำรจัดทำ Power point ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ฉบับที่ 2
ประเด็นคำถำม
หมวด P : ลักษณะสำคัญขององค์กำร

หมวด 1 : กำรนำองค์กร
LD 1 ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ดาเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบตั โิ ดยผ่าน
ระบบการนาองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการ
หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อ
กันที่สาคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นครปฐม

สระบุรี

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

เป็นการบรรยายลักษณะองค์การ

เป็นการบรรยายลักษณะองค์การ

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

ทีท่ ำกำรปกครอง (เจ้ำภำพ)

- รูป ผวจ/รอง ผวจ
- ภาพกิจกรรม (ทาความสะอาด สภา
กาแฟ./ประชุมนายอาเภอ.)

- ผัง วิสันทัศน์
- ภาพการทบทวนแผน และการถ่ายทอดแผน
- รูปภาพเว็บจังหวัด เกี่ยวกับแผน
- เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ

กำญจนบุรี

มุกดาหาร
สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

เป็นการบรรยายลักษณะองค์การ

เป็นการบรรยายลักษณะองค์การ
สนง.ปศุสัตว์จงั หวัด (เจ้ำภำพ)

- Big cleaning day

- รายการผู้ว่าพบประชาชน
- สภากาแฟ /เว็บไซต์/
- การลงพื้นที่และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียในเวทีตา่ งๆ

LD 2 ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ - ภาพกิจกรรม (วันต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ / - ภาพการแสดงเรื่องปราบปรามการทุจริต
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาล)
- การลงนาม /- หมู่บา้ นศีลห้า

พิธีการมอบโคให้เกษตรกร

- มีการจัดทาประกาศเจตนารมย์ตอ่ ต้านทุจริต
- หมู่บา้ นศีลห้า
- ภาพการแสดงเรื่องปราบปรามการทุจริต

LD 3 ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดการบรรลุพนั ธกิจ การปรับปรุงผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล

- ภาพกิจกรรม

- Big cleaning day/- ออกกาลังกาย
- กินข้างเช้ากับผู้พอ่ เมือง เดือนละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมอาชีพปั้นโอ่งซิเมนต์ และแก้ไขการขาก
แคลนน้าบริโภคในฤดูแล้ง
- ให้กาลังใจเจ้าเหน้าที่ ณ จุกให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศการวันหยุดราชการ
- โครงการขาเทียม

- งานมหกรรมการค้าชายแดน
- งานแสดงและจาหน่ายสินค้า "ตลาดนัด
ชายแดน ไทย-เมียนมา"

- กิจกรรมสภากาแฟ เดือนละ 1 ครั้ง
- ออกกาลังกาย /- การแข่งขันกีฬา
- ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนาธรรมประเพณีวิถี
พุทธ
- กิจกรรมตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร
- Big cleaning day
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด มีชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงสู่พื้นที่

LD 4 ส่วนราชการมีการดาเนินการระบบการกากับดูแลองค์การ
ที่ดใี นด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการ
ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

- ภาพกิจกรรม (บ้านประชารัฐ)

รูปภาพ
- ประชุมชี้แจงโครงการตาบลละ 5 ล้านบาท
- ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ปัญหา
อุปสรรค ทุก 15 วัน
- ประชุมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
- โครงการช่อสะอาดวัยใส

การแก้ไขปัญหาหลอกลวงและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวถูก
กระชากกระเป๋า

รูปภาพ
- ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ปัญหา
- ประชุมสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลดีเด่น
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดมุกดาหาร ปี
พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 83.41 เป็นอันดับที่ 8 ใน
ระดับประเทศ

ประเด็นคำถำม

นครปฐม

LD 5 ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบ - ภาพกิจกรรม (จังหวัดใสสะอาด/
ทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มี
บาบัดน้าเสีย
)
กระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญในการดาเนินการ

หมวด 2 : กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์

หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด

สระบุรี
- ภาพเว็บไซค์ เรื่องผลการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
- วันต่อต้านยสเสพติด
- ซ่อมสร้าง บ้านประชารัฐ
- บาบัดทุกข์ บารงสุข
- สร้างฝายประชารัฐ/- กู้ภัยผักตบชวา
- ซ้อมแผนอุบตั เิ หตุ/-จัดเทศกาลสิ้นค้าดีเด่น

กำญจนบุรี

มุกดาหาร

- จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ - จัดตั้งศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
ทางถนนช่วงปีใหม่ พร้อมรูปภาพ
ช่วงปีใหม่ พร้อมรูปภาพ
- บาบัดทุกข์ บารงสุข
- ซ้อมแผนอุบตั เิ หตุ
- วันต่อต้านยสเสพติด

หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด

หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัด

SP 1 ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุขั้นตอนที่ - ผังภาพ (Flow Chart) ทบทวน
สาคัญของกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ
แผนพัฒนาจังหวัด
กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- ภาพการประชุม
ยกตัวอย่างเกษตรทัฤษฎีใหม่ (การอบรมเกษตร - ผังภาพ (Flow Chart) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
- ผังภาพ (Flow Chart) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้ระบบโซล่าเซล น้าหยด)

SP 2 ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความสมดุลของ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด

- ผังภาพ (Flow Chart) แสดงปัจจัย
ภายใน ภายนอก
- ผังภาพ (Flow Chart) การรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

- แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล
- swot
- แสดงจุกเน้นที่สาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

SP 3 ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารที่สาคัญ
โดยคานึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสาร
สร้างความเข้าใจ รวมถึงนาแผนไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อก่อให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

SP 4 ส่วนราชการมีระบบการกากับและติดตามความสาเร็จและ
ประสิทธิผลของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั กิ าร ทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์

Flow Chart การจัดทาแผน

- ผังภาพ (Flow Chart) แสดงปัจจัยภายใน ภายนอก
- ผังภาพ (Flow Chart) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

- แสดงการถ่ายทอดสู่ระดับส่วนราชการ รูปภาพ การประชุมเพื่อสื่อสารแผนฯ
- แสดงการถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล

- ยกตัวอย่างรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน
นักท่องเที่ยว
- จัดโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์

- รูปภาพ การประชุมเพื่อสื่อสารแผนฯ
- แสดงการถ่ายทอดสู่ระดับส่วนราชการ
- แสดงการถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล

- แสดงขั้นตอนการติดตามโครงการ ช่อง - รูปภาพการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ความถี่ รายงานผล
- วิธีการติดตามความสาเร็จ
ระบบการตรวจสอบ
- รูปภาพระบบติดตามประเมินแผนงานโครงการ
- รูปภาพการสร้างจิตสานึกราชการใสสะอาด
- แสดงการนาข้อมูลจากการติดตามมาใช้ทบทวน
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

- ประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
- ประเมินความพึงพอใจ

- แสดงขั้นตอนการติดตามโครงการ ช่อง ความถี่ รายงาน
ผล

ประเด็นคำถำม
หมวด 3 : กำรมุ่งเน้นผู้รบั บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นครปฐม

สระบุรี

กำญจนบุรี

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (เจ้ำภำพ) สำนักงำนทีด่ ิน (เจ้ำภำพ)

CS 1 ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ - ตารางกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะมีความ เสีย ความต้องการและความคาดหวัง
แตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงผลผลิตและบริการได้

ยกตัวอย่างสานักงานที่ดนิ

มุกดาหาร
สำนักงำนทีด่ ิน (เจ้ำภำพ)

มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยการ
ดาเนินสารวจความคาดหวังของผู้รับบริการ
และถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ส่วนราชการ ร่วม
ดาเนินการ

- ยกตัวอย่างส่วนราชการ

CS 2 ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาสารสนเทศไปใช้
ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ตารางแสดง กลุ่มผู้รับบริการ หน่วยงาน ยกตัวอย่างสานักงานที่ดนิ
วิธีการประเมินความพึงพอใจ ผลการ
ประเมิน คะแนน

นาสาระความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้มีส่วน - ยกตัวอย่างส่วนราชการ
ได้ส่วนเสียในการปรับปรุง เช่น
- งานบริการด้านที่ดนิ
- จดทะเบียนคนพิการ
- จัดทาไลน์พลังงานจังหวัดกับสื่อมวลชน
- พัพฒนาอาสาสมัครพลังงานชุมชนเป็น
วิทยากรตัวคูณ

CS 3 ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผล
ต่อความไม่พงึ พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
นาสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ภาพกระบวนงานต่างๆ (งานทะเบียน ยกตัวอย่างสานักงานที่ดนิ
และบัตร ศูนย์ราชการสะดวก/ คลีนิกเค
ลื่นที/่ เพิ่มเวลาให้บริการผู้ปว่ ยคลีนิก
พิเศษ นอกเวลา

รวบรวมผลกระทบต่อความไม่พงึ พอใจของ
- ยกตัวอย่างส่วนราชการ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนามา
ปรับปรุงกระบวนงาน
- ชาระเงินผู้ประกันตน ผ่าน Counter
Service ในร้าน 7-11
- งานขนส่ง การรับชาระภาษีเพิ่ม เวลาเช้า เย็น
- เพิ่มที่จอดรถคนพิการ (ติดเบอร์โทรติดต่อ
เพื่อนารถเข็นไปรับผู้พกิ าร
- เพิ่มศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยว

CS 4 ส่วนราชการมีวิธีการในการสื่อสาร สร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์กบั ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษา
สัมพันธ์ และตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

- โครงการนครปฐมพบประชาชน
- หน่วยบาบัดทุกข์ บารงสุข
- พัฒนาระบบการคัดแยก/คัดกรอง
อาการ (รพ.)

- สานักงานพลังงานจังหวัด ได้นารถ Energy
Mobile Unit ออกหน่วยสัญจรคืนความสุ๘ให้
ประชาชน
- โครงการ หน่วยบาบัดทุกข์ บารงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน

- ยกตัวอย่างสานักงานที่ดนิ
- สานักงานประกันสังคมจังหวัด
(การให้บริการรับเงินสมทบ โดยใช้เครือข่ายหน่วย
บริการภายนอก/ บริการส่ง SMS เตือนกรณีครบ
กาหนด การชาระเงินสมทบของผู้ประกันตน
มาตรา 39)

- หน่วยบาบัดทุกข์ บารงสุข
- บริการคอมพิวเตอร์สาหรับผู้ว่างงาน
- การให้บริการรับเงินสมทบ โดยใช้เครือข่ายหน่วยบริการ
ภายนอก ของสานักงานประกันสังคมจังหวัด

ประเด็นคำถำม

นครปฐม

สระบุรี

CS 5 ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ศูนย์ดารงธรรม
- ยกตัวอย่างสานักงานที่ดนิ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทาให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน - ผังแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน + ช่อง - ศูนย์ One Stop Service
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
ทางการรับเรื่องร้องเรียน
ยกตัวอย่างเรื่องร้องเรียน (พร้อมรูป
ภาพประกอบ) - ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง - ติดตามวัดประสิทธิผลของ
การจัดการข้อร้องเรียน - การติดตามผล การนาผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนมา
ปรับปรุง (การประชุม)
หมวด 4 : กำรวัดวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้

กำญจนบุรี
รูปภาพยกตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาของศูนย์
ดารงธรรม ที่ประสบความสาเร็จ

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (เจ้ำภำพ)

IT 1 ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการดาเนินงาน
เพื่อติดตามผลการปฏิบตั กิ ารและผลการดาเนินการโดยรวมของ
ส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร

- โชว์วิธีการเลือกตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์

แสดงวิธีการตัดเลือกตัวชี้วัดที่สาคัญเชื่องโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ และวิธีการติดตาม

IT 2 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
เพื่อประเมินผลสาเร็จของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบตั ทิ ี่ดี และนาไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

ยกตัวอย่าง
- รายได้จากการท่องเที่ยว/จานวน
นักท่องเที่ยว
- รายได้ที่เพิ่งขึ้นจากการจาหน่ายสินค้า
OTOP
- จานวนหมูบา้ นชุมชนที่ได้รับเป็นหมู
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

- รูปภาพระบบติดตามประเมินผลโครงการ
- รูปภาพระบบติดตามประเมินผลโครงการ
- แผนที่แสดงการเกิดโรคไข้เลือดออก
- ยกตัวอย่าง รายได้การท่องเที่ยว
- การประชุมวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ดาเนินงาน
เช่น โครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐ สร้างวันพ่อ
สาเร็จวันแม่
- มีการประชุมทบทวนผลการดาเนินงานเพื่อ
นาไปสู่การเรียนรู้ เช่น การป้องกันแก้ไขปัญหา
อุบตั เิ หตุทางถนน

IT 3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่
จาเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและนาวิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็นเลิศไปดาเนินการ

ยกตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้ ตาม
- รูปภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์
- การผลิตและขยายพันธ์เป็ดไข่
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ความสาเร็จในการขับเคลื่อน โครงการ
1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP

มุกดาหาร
- ศูนย์ One Stop Service
- ตัวอย่างการแก้ปญ
ั หาของศูนย์ดารงธรรม

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (เจ้ำภำพ)
- รูปภาพระบบติดตามประเมินผลโครงการ
(ยุทธศาสตร์)

รวมรวบแหล่งความรู้
- เขตเสรษฐกิจพิเศษ
- ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
- การสื่อสารทางสังคมออนไลน์

- แสดงวิธีการตัดเลือกตัวชี้วัดที่สาคัญเชื่องโยงประเด็น
ยุทธศาสตร์ และวิธีการติดตาม
- รูปภาพระบบติดตามประเมินผลโครงการ (ยุทธศาสตร์)

- รูปภาพระบบติดตามประเมินผลโครงการ

ยกตัวอย่างองค์ความรู้ ด้านต่างๆ

ประเด็นคำถำม

นครปฐม

IT 4 ส่วนราชการมีวิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ
โชว์รูปภาพระบบต่างๆ (EGA / City
ของส่วนราชการมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย Variety )
รวมถึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายสาหรับ
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ

หมวด 5 : กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

HR 1 ส่วนราชการมีการจัดทาแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
รูปภาพการประชุมเพื่อทบทวนแผน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ แผนดังกล่าวได้มีการประเมินความ
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรัพยากร
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีด
บุคคล
ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมถึงได้นาแผนไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้งานของส่วนราชการบรรลุผลสาเร็จ

สระบุรี
รูปภาพระบบฐานข้อมูลที่สาคัญ
- ระบบฐานข้อมูล Datacenter ในรูปแบบ Web
Application เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลด้านการ
บริการสุขภาพ
- ระบบข้อมูล และเครือข่ายสารสนเทศ ด้าน
สาธารณสุข
-ระบบพิกดั หลังคาเรือน , GIS
- ข้อมูลคนพิการ
- ระบบ คลังกายอุปกรณ์ สาหรับคนพิการ

กำญจนบุรี

มุกดาหาร

ยกตัวอย่างข้อมูลเว็บจังหวัด ว่าใช้งานง่าย หา รูปภาพระบบฐานข้อมูลที่สาคัญ
ข้อมูลได้มาก

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล - มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ
- รูปภาพกาจัดรอบรมบุคากรต่างๆ (การศึกษาดู บุคลากร
งาน)

- รูปภาพกาจัดรอบรมบุคากรต่างๆ (การศึกษาดูงาน)
- ตัวอย่างการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ

HR 2 ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทางานของ
บุคลากร มีการประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่าว

- ด้านสุขภาพอนามัย มีการตรวจ
- กิจกรรม 5 ส.
สุขภาพร่างกายประจาปี
- กิจกรรมความปลอดภัย
- ด้านความปลอดภัย จัดให้มีถังดับเพลิง
ประจา มีระบบ CCTV และมีแผนความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ
(รูปภาพ ออกกาลังกาย ถังดับเพลิง)

- ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากร
- 5 ส./ ทาความสะอาด/ กล้องวงจรปิด

- ด้านสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี
- ด้านความปลอดภัย จัดให้มีถังดับเพลิงประจา มีระบบ
CCTV และมีแผนความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบตั ิ
(รูปภาพ ออกกาลังกาย ถังดับเพลิง)

HR 3 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มี
วิธีการและตัววัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของบุคลากร

สารวจความพึงพอใจ การสร้างความ
ผาสุขและความพูกพัน

รูปภาพ
- จัดทาแผนสร้างความผาสุขและความพึงพอใจ
ของบุคลากร
- ทางศาสนา/ - วันสงกรานต์
-บาเพ็ญประโยชน์ สาธารณประโยชน์
วันขึ้นปีใหม่
- กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองออกกาลังกาย

- ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากร
- การสารวจความพึงพอใจ

- สารวจความพึงพอใจ การสร้างความผาสุขและความพูก
พัน
- ผู้ว่าฯ พาเยี่ยมวัดทาบุญ สืบสานวัฒนาธรรมประเพณีวิถี
พุทธ/ ตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร/การ
พบปะของส่วนราชการในลักษณะ"สภากาแฟ
- วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล/ BIG CLEANING DAY/วัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลกร
- E-learning

- จัดทาแบบสอบถามกิจกรรมแลกเปลี่ยน
- ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลกร
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร ว่าต้องการพัฒนาเรื่อง - E-learning
อะไร

HR 4 ส่วนราชการมีการจัดทาระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่ มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเอง
สนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและการพัฒนาตนเอง
ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม
รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ ทั้งสิ้น 12 กิจกรรม เช่น KM สภากาแฟ
เรียนรู้และการพัฒนา
.....

ประเด็นคำถำม
หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบตั กิ าร

นครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เจ้าภาพ)

สระบุรี

กำญจนบุรี

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด (เจ้าภาพ)

มุกดาหาร
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด (เจ้าภาพ)

PM 1 ส่วนราชการมีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญของผลผลิต
การบริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ รวมถึงมีวิธีการ
ออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการทางานให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด

- กระบวนงานตาม พ.ร.บ. อานวยความ ยกตัวอย่างของอุตสาหกรรมจังหวัด แสดง
สะดวก (อย./จดทะเบียนนิตบิ คุ คล/
กระบวนการขั้นตอนการทางาน
ลงทะเบียนผู้คา้ ภาครัฐ)

กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลาดับ
ความสาคัญของกระบวนงานของจังหวัด โดย
มีปจั จัยต่างๆ

PM 2 ส่วนราชการมีการปฏิบตั งิ านของกระบวนการที่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดที่สาคัญ มีการกาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการที่สาคัญของกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการ
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ

แสดล ผังภาพ (Flow Chart)
- ตารางแสดงผู้รับบริการของอุตสาหกรรมจังหวัด จัดทาแบบสารวจกระบวนงานของจังหวัด
- กระบวนการขอรับเลขสารบบอาหาร - กระบวนงาน คู่มือ สาหรับประชาชน ของ
กาหนดตัวชี้วัด วิธีการปรับปรุง
(อย.)
อุตสาหกรรมจังหวัด
- กระบวนการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
- ยกตัวอย่างกระบวนการตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ (ขั้นตอนขอรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์)

- ยกตัวอย่างส่วนราชการที่ตอ้ งดาเนินการตาม พ.ร.บ.การ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558

- แสดล ผังภาพ (Flow Chart)
- ตารางแสดงผู้รับบริการ
- กระบวนงาน คู่มือ สาหรับประชาชน

PM 3 ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางาน กราฟแสดง ข้อมูลสถานประกอบการที่
เพื่อปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการดาเนินการ การลด สมบกกองทุนประกันสังคมผ่านหน่วย
ความผิดพลาด การทางานซ้า และความสูญเสียของกระบวนการ บริการ เปรียบเทียบ 2 ปี

แสดงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ของอุตสาหกรรมจังหวัด

ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษา /กิจกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนงาน เช่น กาค้า/OTOP/
แปลงใหญ่/GAP/ฟาร์มเลียงสัตว์ เป็นต้น)

PM 4 ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือ
ภาวะฉุกเฉิน ได้คานึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของการ
ปฏิบตั กิ าร และการทาให้คนื สู่สภาพเดิม

การประชุมปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

แสดงความพร้อมต่อภัยพิษัตหิ รือภาวะฉุกเฉิน - แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบตั หิ รือภาวะฉุกเฉิน ต่างๆ
เช่น กรณีเขื่อนแตก
- การประชุมปรับปรุงแผน
- แผนบริหารความต่อเนื่อง จังหวัดกาญจนบุรี

- แสดงการจัดประชุม
- รูปถ่าย เล่มแผนต่างๆ
- แผนบริหารความต่อเนื่อง สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- ภาพกิจกรรมการซักซ้อมแผนต่างๆ

PM 5 ส่วนราชการมีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้ - เต็นท์ตรวจมะเร็งปากมดลูกเคลื่อนที่ กระบวนที่ทาให้เกิดนวัฒกรรม (ยกตัวอย่างของ
เกิดนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการทางาน - ระบบค้นหารูปแปลงที่ดนิ และคานาณ โรงพยาบาล )
ค่าธรรมเนียบ
- การนาส่งงบกลางผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (รูประบบ)

- โชว์ facebook สานักงานการท่องเที่ยว
เป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เส้นทางการ
ท่องเที่ยว
- เว็บไซต์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสาหรับ
นักท่องเที่ยว

ตัวอย่างหรือกรณีศกึ ษา /กิจกรรมในการปรับปรุง
กระบวนงาน

- กระบวนที่ทาให้เกิดนวัฒกรรม

ประเด็นคำถำม
หมวด 7 : ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร

นครปฐม

สระบุรี

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

มุกดาหาร

กำญจนบุรี

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

สำนักงำนจังหวัด (เจ้ำภำพ)

7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพนั ธกิจ
RM 1 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ

100

92

90

81.5

RM 2 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบตั ิราชการ

90.49

80

100

86.2

7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
RM 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่7.3
วนเสี
ย พธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ผลลั

87.12

82.48

87.5

82.31
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100

100

100

76.11

97.34

5

5

95.34

95

84.5

86.62

91.7

90.09

95

86.1
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100

100

100

100
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RM 4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
RM 5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้าง
ความผูกพันของบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแลส่วน
ราชการ
RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของ
หน่
(ITA) งพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนา
RMว7ยงาน
ร้อยละความพึ
องค์การของผู้บริหาร
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
RM 9 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการ
บรรลุ
วชี้วัดาเร็
ของกระบวนการที
ญ าเร็จจาก
RM 10เป้าร้หมายตั
อยละความส
จเฉลี่ยถ่วงน้าหนั่สกาคัความส
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้

