ผลการประเมิน :
หมวดที่

จุดแข็งที่แสดงถึงการเป็นระบบราชการ 4.0

จุดที่ควรพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

หมวด 1
การนาองค์การ

หน่วยงานมีการสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น หน่วยงานควรมีมาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
จากองค์การภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกันในการทางาน โดยตั้งเป้าหมาย นวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่ดี
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชนเพื่อเพิ่ม ยิ่งขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

หมวด 2
การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์

ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ได้มีการคานึงถึงประโยชน์ของข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศที่จะนาไปสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมในภาค
เกษตร ธุรกิจการบิน การคมนาคม และการท่องเที่ยว และได้มีการนา IT
มาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและ
การเตือนภัยพิบัติ เพื่อคุณภาพของข้อมูลและรูปแบบการนาเสนอที่ตรง
กับความต้องการที่หลากหลายในด้านต่างๆ

การวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ที่
เกิดกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควรดาเนินการให้
ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยควรเชื่อมโยงผลกระทบของ
การดาเนินงานที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติให้มีความชัดเจน สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

หมวด 3
การให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แล้ว หน่วยงานควรพิจารณานาข้อมูลอื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลภายนอก
(เช่น แนวโน้มด้านการเกษตร คมนาคม การท่องเที่ยว ฯลฯ) มาใช้
ประกอบการวางนโยบายเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์
และจัดการความรู้

มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการให้บริการของหน่วยงานใน การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางที่หลากหลาย ทั้งในลักษณะ Open Data เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เพื่อการแก้ไขปัญหา และสร้างนวัตกรรม เช่น กทม. กรมชลประทาน
และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นต้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาผลการสารวจ/ข้อเสนอแนะมาพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

หมวดที่

จุดแข็งที่แสดงถึงการเป็นระบบราชการ 4.0

จุดที่ควรพัฒนาเพื่อนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร

มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการและค่าเป้าหมายลงสู่ระดับ
บุคคลตามสายการบังคับบัญชา และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นความคล่องตัวและการมี
ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการ
ทางานเป็นทีม

หมวด 6
การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ

มีการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ได้แก่ การบริหาร ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตาม/ควบคุมกระบวนการ
จัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ทางาน โดยควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลเพื่อการปรับปรุง
สาหรับภารกิจอื่น ๆ ได้มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน โดยมีสร้างตัววัด
ภายในกระบวนการ และตัววัดผลของกระบวนการ และติดตาม
ประเมินผลตัววัดดังกล่าว

หมวด 7
ผลลัพธ์การดาเนินการ

การบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจหลักของส่วนราชการ

ในการกาหนดตัวชี้วัดผลจากการปรับปรุงการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ควร
พิจารณาจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ เช่น ประชาชนได้รับ
บริการรวดเร็วขึ้น เข้าถึงข้อมูลสะดวกขึ้น
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คะแนน PMQA 4.0 (*100)
หมวด
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
คะแนนรวม (500) คะแนน
เป็นระบบราชการ

ผลการประเมินตนเอง
จากหน่วยงาน
475.00
400.00
500.00
425.00
475.00
475.00
423.33

ผลการประเมิน
จากผู้ตรวจ
250.00
350.00
300.00
300.00
325.00
250.00
293.33

453.33

295.48

3.63

2.36

ผลการประเมินตนเองจากหน่วยงาน

ผลการประเมินจากผู้ตรวจ
หมวดที่เป็นจุดเด่นขององค์การ คือ

หมวด 1: การนาองค์การ

475.00

หมวด 3: การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

500.00

หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร

475.00

หมวด 6: การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

475.00
หมวดที่ควรมีการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น คือ

หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

400.00

หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้

425.00

หมวด 7: ผลลัพธ์การดาเนินการ

423.00

หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

350.00

หมวด 3: การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

300.00

หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้

300.00

หมวด 5: การมุ่งเน้นบุคลากร

325.00

หมวดที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ
หมวด 1: การนาองค์การ

250.00

หมวด 6: การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

250.00

หมวด 7: ผลลัพธ์ดาเนินการ

293.00

ผลการประเมิน หมวด 1 : การนาองค์การ
รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

1.1 ระบบ

Basic (A&D)

การนา

- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้าง

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย

องค์การที่

ความยั่งยืน โดยการกาหนดวิสัยทัศน์

ชัดเจนตอบสนองต่อ พันธกิจและ

ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ" และได้กาหนด

สร้างความ

และยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธ

ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ

ค่านิยมองค์การ “ESIES”

ยั่งยืน

กิจ และภาระหน้าที่ของส่วนราชการ

ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์

- ผู้บริหารถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ลงสู่กอง/ศูนย์

(Mission based)

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัด

อย่างทั่วถึง โดยการ กาหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และ

- มีการถ่ายทอดผ่านระบบการนา

ไปสู่ทุกระดับขององค์การอย่าง

ระดับบุคคล

องค์การ เพื่อให้เกิดการดาเนินการทั่ว

ทั่วถึง

- มีระบบการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไปยังทุกระดับของ

ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารภายใน

กรมฯ ครอบคลุมทั้งองค์การ ด้วยการประชุมฯ เวียนหนังสือ

องค์การทั่วถึง รวดเร็ว ทันการณ์

ปิดประกาศใน Intranet และพิมพ์ค่านิยมในท้ายกระดาษ

ทั้งส่วนราชการ

✓

✓

✓

ผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์

ผลการ
✓

- ผู้บริหารมีส่วนร่วมกาหนดวิสัยทัศน์ "บริการที่เป็นเลิศด้าน

หนังสือราชการ รวมทั้งในเว็บไซต์กรมฯ เป็นต้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓

การกาหนดวิสัยทัศน์และ

ผ่าน
✓

- มีการกาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเพื่อ

- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้าง

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์และสร้างขีดความสามารถใน

ความยั่งยืน โดยการกาหนดวิสัยทัศน์

- สนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตร์

การแข่งขันของประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 5

และยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนองต่อพันธ

และสร้าง ขีดความสามารถในการ

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.4 การ

กิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการ

แข่งขันของประเทศ

จัดการภัยพิบัติ

และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ

- พิจารณาและคานึงถึงผลกระทบ

- ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวกคือ ประชาชน

(Alignment with National

ต่อสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทั้ง

จะได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาและ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

Strategies)

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ทางตรงและทางอ้อม

แผ่นดินไหวที่สอดคล้องความต้องการ สาหรับผลกระทบใน
เชิงลบ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วผ่าน
โซเชียลมีเดีย อาจทาให้เกิดข่าวลือ ข่าวลวง ที่อาจมี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมได้

Significance (Integration)

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

o การกาหนดวิสัยทัศน์และ



- ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้าง

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ความยั่งยืน โดยการกาหนด

- บูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ/

ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อพันธกิจ

ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี)

และภาระหน้าที่ของส่วนราชการ สอด

- สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิด

รับกับทิศทางการพัฒนาและ

วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประชาชน เช่น

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์พื้นที่

มีนโยบายการสร้างนวัตกรรมการ

สร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรม ในการ

ให้บริการเพื่ออานวยความสะดวก

มุ่งประโยชน์สุขประชาชน

และตอบสนอง ความต้องการของ

(Innovation, Citizen-centric)

ประชาชน
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

1.2 ป้องกัน

Basic (A&D)

ทุจริตและ

- นโยบายและระบบการกากับดูแลที่

กากับดูแลที่เสริมสร้างความโปร่งใส

เสริมสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ได้แก่ การ

สร้างความ

เสริมสร้างความโปร่งใส และการ

และป้องกันทุจริต

ดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

โปร่งใส

ป้องกันทุจริตรวมทั้งระบบการ

มาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในที่สะท้อนถึงความโปร่งใส

✓

✓

แนวทางและระบบการตรวจสอบ

- ไม่มี -

✓

- กรมฯ มีแนวทางและระบบตรวจสอบกากับดูแลที่

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- มีมาตรการที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
และการติดตามรายงานผลอย่าง

✓

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

และติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน

ตรวจสอบได้ของกรมฯ

การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิ

-จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

บาล

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ชัดเจน

การประจาปี มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและติดตามรายงาน
ผลรายปี
-ผู้บริหารทุกระดับ ยึดมั่น ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล รวมทั้ง ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส และจัดทาแผนปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริตฯ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

Advance (Alignment)
- การประเมินประสิทธิผลและตัววัด
การป้องกันทุจริต และการสร้างความ
โปร่งใสภายในส่วนราชการ และมีการ
ปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
- การรายงานผลการดาเนินการของ
ส่วนราชการต่อสาธารณะ และ
หน่วยงานบังคับบัญชา

✓ มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิง

ผ่าน
✓

-มีระบบควบคุมและสร้างมาตรการในการป้องกันการทุจริต

รุก (Pro-active) เช่น พัฒนา

ภายในกรมฯ และได้รายงานการติดตามประเมินผลตาม

กระบวนการทางานให้โปร่งใส มี

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ สร้าง

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นประจาทุกปี โดยเวียนแจ้งผล

กระบวนการติดตามตรวจสอบการ

ให้ทราบในระบบ Intranet และ Internet ของกรมฯ

ทุจริต และการปกป้องผู้ร้องเรียน
✓ มีตัววัดในการตรวจติดตามป้องกัน
การทุจริต และมีการปรับปรุง
สม่าเสมอ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

✓ เปิดเผยผลการดาเนินงานสู่
สาธารณะ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ควรแสดงให้เห็นมาตรการป้องกันการทุจริตใน เชิงรุกที่ชัดเจน โดยการยกตัวอย่างการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
Significance (Integration)
- ผลการประเมินความโปร่งใสในระดับ
องค์การโดยองค์การอิสระ ระดับชาติ

✓ มีดัชนีความโปร่งใสจากการประเมิน
โดยองค์การอิสระและมีผลลัพธ์ที่ดี
✓ การส่งเสริมการเป็นองค์การด้าน

✓

-กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
เครื่องมือประเมินมาตรฐานความโปร่งใส(ITA) และได้จัดทา
รายงานผลการประเมิน ประจาปี 2560 แล้ว ได้คะแนนเฉลี่ย

หรือนานาชาติ

ความโปร่งใส เช่น มีการค้นหาความ

ในภาพรวมร้อยละ 75.24 มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

- เป็นแบบอย่างที่ดีและการสร้าง

เป็นเลิศ (Best Practice:BP) ด้าน

ในการดาเนินงานสูง

ต้นแบบด้านความโปร่งใส

ความโปร่งใส มีการสร้างต้นแบบ

-สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดพิษณุโลก

(Role Model) ด้านความโปร่งใส

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ตอบแทนคุณงามความดีใน

✓ ได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจาก
องค์การภายนอก

การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจาปี 2560
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
- ผลคะแนน ITA ของกรมอุตุนิยมวิทยาในปี 2560 มีดัชนีที่มีค่าคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยจาวน 4 ดัชนีจากทั้งหมด 5
ดัชนี ที่มาhttp://ethics.nso.go.th/Images/pdf/broadcast/article_20171117092622.pdf
- ควรแสดงให้เห็นถึงแนวทางการส่งเสริมการเป็นองค์การด้านความโปร่งใส เช่น อาจมีการค้นหา/สร้างบุคลากรที่
เป็นต้นแบบด้านความโปร่งใส (Role Model) หรือค้นหากระบวนการทางานที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice:BP)
ด้านความโปร่งใสเพื่อเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นต้น

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

✓ ส่วนราชการมีแนวทางสื่อสารและ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

1.3 การ

Basic (A&D)

มุ่งเน้น

- การสื่อสารและการสร้าง

สร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การ

(กาหนดวิสัยทัศน์) สร้างระบบ (ปรับปรุงพัฒนาระบบการ

ผลสัมฤทธิ์

สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อให้มุ่งเน้น

ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน

ทางานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ) สร้างคน (การบริหาร และ

ผ่านการ

ผลสัมฤทธิ์

✓ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อให้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สร้างศรัทธา (ผู้นาเป็นแบบอย่าง

สร้างการมี

- การสร้างกลไกที่เอื้อให้ประชาชน

ส่วนร่วมจาก และเครือข่ายภายนอก เข้ามามีส่วน
เครือข่ายทั้ง

ร่วมในการทางาน

✓

-สร้างสภาพแวดล้อมภายใน โดยได้คานึงถึง การสร้างอนาคต

ที่ดี)

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

- มีการจัดทาแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร กรม

✓ มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้
ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ

อุตุนิยมวิทยา

ภายในและ

ท้องถิ่นจากองค์การภายนอกเข้ามา

- มีการมอบอานาจ /กระจายอานาจ ให้กับผู้บริหารระดับ

ภายนอก

มีส่วนร่วมกันในการทางาน

รองลงมา สามารถตัดสินใจ สั่งและปฏิบัติราชการแทนใน
เรื่องต่างๆ รวมทั้งมีระบบรายงานผลดาเนินการตามที่ได้รับ
มอบอานาจ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการ
ทบทวนระบบงานโดยการกาหนดทบทวนคาสั่งให้เหมาะสม
และเป็นปัจจุบัน
- มีการสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่นจากองค์การภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกันในการ
ทางาน โดยแนวทางในการสร้างเครือข่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบ
วิธีดาเนินการของแต่ละโครงการ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)
- การตั้งเป้าหมายท้าทาย และการ

✓ มีการตั้งเป้าหมายที่ ท้าทายรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

ผ่าน
✓

-ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมาย
รองรับการเปลี่ยนแปลงในการสร้างเครือข่ายกับภาค

รหัส

ระดับการดาเนินการ

ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ของ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

✓ มีแนวทางการส่งเสริมให้เกิด

คาอธิบายผลการประเมิน

ประชาชนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งค่า

กระบวนการและการบริการผ่าน

นวัตกรรมของกระบวนการทางาน

เป้าหมายให้มีเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพิ่มขึ้น

เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน

และการให้บริการผ่านเครือข่ายภาค

ทุกปี และมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี

และท้องถิ่น

ประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

หน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงมาตรการส่งเสริมให้เกิด
ไม่ผ่าน
นวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการทางานร่วมกับเครือข่าย
Significance (Integration)

✓ ผู้บริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

✓

-กรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน

- การสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง

เชิงนโยบายที่ส่งผลในระดับประเทศ

big data ภาครัฐ (20 กระทรวง) และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1

และเชิงนโยบาย ที่นาไปสู่การ

และนาไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความ

ใน 3 หน่วยงานที่ดาเนินการจัดทา Big Data Analytics

แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน

ซับซ้อน เช่น การสร้างความร่วมมือ

เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

จากหลายหน่วยงาน หรือการใช้
กลไกห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครัฐ (Government
Innovation Lab) โดยนา
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ในลักษณะที่ให้
ประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ยังไม่เห็นถึงการสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและเชิงนโยบายที่นาไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนของ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

หน่วยงาน และวิธีการที่เป็นระบบในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับนโยบายที่มีผลต่อประเทศในภาพรวม
1.4 คานึงถึง Basic (A&D)
ผลกระทบ

✓

- มีการประเมินความเสี่ยงโครงการ ตามระบบของสานัก

กระบวนการ และยุทธศาสตร์ที่อาจ

งบประมาณ

ต่อสังคมและ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ที่อาจมี

ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมอย่าง

-รับฟังความคิดเห็นทั้งก่อน/ระหว่าง/หลังดาเนินโครงการ

การมุ่งเน้นให้ ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

ต่อเนื่อง

เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุนขนาดใหญ่ของกรมฯ

เกิดผลลัพธ์

- การประเมินและติดตามโครงการ

✓ ประเมินความเสี่ยงโครงการ

- การติดตามตัวชี้วัดและผลการ
ดาเนินการขององค์การอย่างต่อเนื่อง

เป็นต้น

✓ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เช่น การทาประชา
พิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้ง
ก่อน/ระหว่าง/หลังดาเนินโครงการ
✓ กาหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
✓ รวบรวมข้อมูล/สถิติ/ผลการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อ
การถูกติดตาม/ตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
- ยังไม่พบการประเมินความเสี่ยงและติดตามโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคม รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ
Advance (Alignment)

✓ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลที่

✓

-ใช้เทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัย ในการติดตามตัวชี้วัด

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

- การติดตามรายงานผลกระทบ โดย

ทันสมัยเพื่อติดตามตัวชี้วัดและผล

และผลดาเนินการ ในการรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและทัน

ผ่านกลไกการสื่อสารและเทคโนโลยี

การดาเนินการเพื่อรายงานผลได้

เหตุการณ์ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Line,

ดิจิทัล เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหา

อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

website, Mobile App. ,twitter

อย่างทันการณ์

✓ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
-ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เป็นระบบในการติดตามรายงานผลกระทบต่อสังคม เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา อย่างทัน
การณ์ เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการทางาน /โครงการตามยุทธศาสตร์ แล้วกาหนดดัชนีเตือนภัย (Key
Risk Indicator) เพื่อใช้เฝ้าระวังก่อนเกิดเหตุที่เป็นผลกระทบเชิงลบ และจัดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี
เตือนภัยเป็นระยะ (โดยใช้ IT) เพื่อเตรียมการรับมือ หากเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
-ยังไม่พบแนวทางการสร้างเครือข่ายหรือการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และทันเหตุการณ์
Significance (Integration)

✓ ส่วนราชการมีการกาหนดตัววัดที่

✓

-กรมอุตุนิยมวิทยามีการกาหนดตัววัดที่บรรลุผลทั้งในเชิง

- การติดตามผลการดาเนินการและ

บรรลุผลลัพธ์ในเชิง

ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ยุทธศาสตร์ที่ 4 และสอดคล้องกับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและ

- ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกรมฯ โดยได้จัดทาเป็นโครงการ

ระยะยาว และผลกระทบที่มีต่อ

- ยุทธศาสตร์พื้นที่ (ถ้ามี)

อุตุนิยมวิทยาพบผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ ในปี 2560

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ

- ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้ทราบถึงจานวนผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศในพื้นที่

สิ่งแวดล้อม

- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม

ที่ได้รับการแจ้งเตือนภัย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ความ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม

ต้องการความคาดหวังของผู้ประสบภัยจากสภาวะอากาศ

✓ ส่วนราชการมีการติดตามตัววัด โดย

เพื่อปรับปรุงการประกาศแจ้งเตือนภัยสภาวะอากาศ เช่น ภัย

มีการวิเคราะห์เพื่อรู้เท่าทัน

น้าท่วม ดินถล่ม พายุหมุนเขตร้อน ภัยหนาว ภัยแล้งฯลฯ

สถานการณ์และกาหนดมาตรการ/

ต่อไป ซึ่งผู้ประสบภัยได้รับการแจ้งเตือนฯ ร้อยละ 90 และมี

แนวทางเพื่อป้องกัน/ส่งเสริมการ

ความพึงพอใจในการประกาศแจ้งเตือนภัยฯ ร้อยละ 96.3

ดาเนินการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อ

-มีการวิเคราะห์ ติดตามตัววัดร้อยละของผู้ประสบภัยที่ได้รับ

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข

การแจ้งเตือนภัยฯ รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส

สิ่งแวดล้อม
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
- หน่วยงานมีการวิเคราะห์และติดตามตัวชี้วัดอย่างสม่าเสมอ แต่ยังไม่ได้แสดงถึงการกาหนดแนวทางส่งเสริมหรือ
ป้องกันจากข้อมูลดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ควรแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ และกาหนดตัววัดที่แสดงผลกระทบการดาเนินการต่อสังคม และประเทศชาติ
และหากผลการดาเนินงานสร้างผลกระทบเชิงลบ หรือ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่ต้องการ ควรแสดงให้เห็นถึงการจัดการ
สถานการณ์ การเรียนรู้ และนามาปรับปรุงวิธีการดาเนินงานในอนาคต
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน 95.00

4.75

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

2.50

ผลการประเมิน หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2.1 แผน

Basic (A&D)

✓ กระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์

✓

- มีการแต่งตั้งคณะทางานโดยมีผู้แทนจากกอง/ศูนย์และกลุ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ - กระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่าง

เป็นระบบและสนับสนุนการบรรลุ

งานร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาเป้าประสงค์

ตอบสนอง

พันธกิจส่วนราชการทั้งระยะสั้น

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกิจกรรม/แผนงาน/

เป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว

รหัส

ระดับการดาเนินการ

ความท้าทาย ตอบสนองความต้องการของ
และสร้าง

ประชาชนและบรรลุพันธกิจส่วน

นวัตกรรม

ราชการ

เพื่อการ

- แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่

เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ระยะยาว

โครงการ

✓ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการ

- มีการนา SWOT มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
- มีการวางแผนยุทธศาสตร์โดยคานึงถึงประโยชน์สุข

แข่งขัน

ประชาชน โดยเน้นประสิทธิภาพการตรวจ เฝ้าระวัง

✓ วางแผนยุทธศาสตร์โดยคานึงถึง
- ประโยชน์สุขประชาชน

พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติที่มีรายละเอียดสูงลง

- รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก

ลึกถึงระดับอาเภอ ตาบล และพยากรณ์ล่วงหน้าได้นานกว่า

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การ

7 วัน นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

แข่งขันจากภายนอกองค์การ/นอก

จากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยมีการบริการข้อมูลและ

ประเทศ ความต้องการของ

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับ

ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม

✓ แนวทาง/ช่องทางการสื่อสาร

และสิ่งแวดล้อม

ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

- มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สาคัญในระดับกอง/ศูนย์ และระดับ
บุคคล สาหรับภายนอกกรมฯ จะมีการลงพื้นที่พบปะ
เครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์อุตุนิยมวิทยา
เป็นประจา และดาเนินการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกทราบ
ทั้งทางเว็บไซต์ของกรมฯ และทาง Intranet
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

Advance (Alignment)

แนวทางการดาเนินการ

✓ การวิเคราะห์ความท้าทายและการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน
✓

- นอกจากการวิเคราะห์ SWOT ยังมีการคานึงถึงประโยชน์

- แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความท้า

คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงใน

ของข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่จะนาไปสนับสนุนเศรษฐกิจ

ทายของส่วนราชการ มีการคาดการณ์

อนาคตอันมีผลกระทบต่อการ

และสังคมในภาคเกษตร ธุรกิจการบิน การคมนาคมและการ

การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดใน

ปฏิบัติงาน การให้บริการ การรับรู้

ท่องเที่ยว จึงได้นา IT มาใช้ในการบริหารจัดการและการ

อนาคต และแผนรองรับเพื่อ

การเข้าถึง ของภาคส่วนต่างๆ

ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติ โดยพัฒนา

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและรูปแบบ

✓ การกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ที่

(รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ

ตอบสนองต่อความท้าทาย และการ

การนาเสนอให้ตรงกับความต้องการที่หลากหลายในด้าน

นาเอาระบบดิจิทัลมาใช้)

เปลี่ยนแปลง

ต่างๆ
- มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมไปถึงความต้องการของประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังในการให้บริการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาสูงขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ ความถูกต้อง แม่นยา และทันเหตุการณ์
ทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาจาเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
ของผลผลิตและรูปแบบของการนาเสนอ ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการพยากรณ์และเตือนภัยให้สามารถระบุถึง
ระดับตาบล

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Significance (Integration)
- สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

o แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานที่
สร้างขีดความสามารถทางการ

ผ่าน


-ไม่ม-ี

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

และสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ

แข่งขัน และสร้างโอกาสเชิง กลยุทธ์

ที่นาไปสู่ประโยชน์สุขของ

ใหม่ๆ เช่น

ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ

- มีแผนนาระบบดิจิทัลมาใช้

ของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะ

ปรับเปลี่ยนการทางานและรองรับ

ยาว

การเปลี่ยนแปลง

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

- มีแผนการยกระดับการบริการให้
รวดเร็ว ฉับไว ต้นทุนต่า เข้าถึงได้
ง่ายและเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
✓ มีแผนที่ทาง ยุทธศาสตร์(Strategy

ไม่ผ่าน

2.2

Basic (A&D)

เป้าหมาย

- การกาหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

Map) แผนระยะสั้นและแผนระยาว

แผนปฏิบัติราชการของกรมฯ

ยุทธศาสตร์

เชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อ พันธกิจ

ที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ

- มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ตอบสนองพันธกิจ

ทั้งระยะสั้น

ของส่วนราชการทั้งระยะสั้น และ

และระยะ

ระยะยาว รวมทั้งการสร้างการ

ตอบสนองพันธกิจของส่วนราชการ

ยาว

เปลี่ยนแปลง

และการเปลี่ยนแปลง

สอดคล้อง

✓

ของส่วนราชการ และการเปลี่ยนแปลง อาทิ ร้อยละความ

✓ กาหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

- มีการจัดทาแผนที่ทางยุทธศาสตร์ (Strategy Map)ใน

ถูกต้อง แม่นยาและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศ
ผ่าน

พันธกิจและ

Advance (Alignment)

ยุทธศาสตร์

- มีการวิเคราะห์ผลกระทบของ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ที่มีผลต่อ

การพัฒนาระบบอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการข้อมูล

ชาติ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเชิง

ยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและ

อุตุนิยมวิทยาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่าง

✓ มีการวิเคราะห์ผลกระทบของ

✓

- มีการวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดโดยมี

รหัส

ผลการ

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์ ที่เกิดกับยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะยาวในมิติต่างๆ เช่น การเพิ่ม

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการยกระดับของประเทศ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การ

ในด้าน Open Data Index ซึ่งมีตัวชี้วัดด้าน Weather

ลดผลกระทบจากข้อบังคับทาง

Forecast โดยให้บริการผ่านช่องทาง API และมี Format

กฎหมาย

เป็นแบบ JSON สนับสนุนการใช้งานของประชาชน อานวย

ประเมิน

ความสะดวกให้นักพัฒนา และกลุ่ม Start up สามารถนา
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้ต่อไป และได้เข้าร่วม
การดาเนินงานด้าน Big Data Analytics ในคณะทางาน Big
Data ภาครัฐ พร้อมกับได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน Big
Data Analytics เพื่อรองรับการดาเนินงานดังกล่าว
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
การวิเคราะห์ผลกระทบของเป้าประสงค์และตัวชี้วัดยังไม่ครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนยังไม่
สามารถเชื่อมโยงผลกระทบของการดาเนินงานว่าส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร
Significance (Integration)

o วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับ

อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อแผนงาน

องค์การและผลกระทบทั้งทางตรง

และเป้าประสงค์ที่วางไว้

ทางอ้อมที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ

o วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับองค์การที่

สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

อาจเกิดขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบผล

ของประเทศ

ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ



-ไม่ม-ี

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
2.3 แผนงาน Basic (A&D)
ขับเคลื่อนลง - แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกส่วน

✓ แผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์
ทุกด้าน ครอบคลุมทุกส่วนงาน

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
✓

- มีการตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ

ไปทุกภาค

งาน ชัดเจน และสื่อสารสู่การปฏิบัติ

✓ ถ่ายทอดลงไปถึงเครือข่ายระดับ

ส่วน

ไปยังทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก

พื้นที่ทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน

องค์การ

-จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560 รองรับ

✓ มีความชัดเจน และสื่อสารสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

4 ปี โดยมีแผนงาน/โครงการรองรับ และกาหนดหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์และครอบคลุมทุกส่วนงาน ทั้งด้านตรวจอากาศ
พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศการบิน พัฒนา
อุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ การบริหาร
จัดการองค์การ โดยบรรจุแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ มีรายละเอียด ระยะเวลาที่จะ
ดาเนินการ วงเงินงบประมาณ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ของแต่ละโครงการไว้ ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด้านและทุก
หน่วยงานของกรมฯ
- มีการถ่ายทอดแผนฯ โดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ที่สาคัญในระดับกอง/ศูนย์ และระดับบุคคล โดยมีการลง
พื้นที่พบปะกับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์
อุตุนิยมวิทยาเป็นประจา
-ดาเนินการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทราบ และปิดประกาศให้ทราบทางระบบ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

Intranet พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์ของกรม
ฯ ด้วย
- กอง/ศูนย์ ปฏิบัติตามแผนงบประมาณ และแผน
ปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่หน่วยงานระดับต่างๆ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ แผนปฏิบัติการคานึงถึง

ผ่าน
✓

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมฯ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1

- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุน

ประสิทธิภาพควบคู่กับประสิทธิผล

การพัฒนาการให้บริการและคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ

ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของส่วน

(การทาน้อยได้มาก)

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เน้นพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ

ราชการ ครอบคลุมทุกส่วนงาน

การให้บริการข้อมูลการเตือนสภาวะอากาศให้สามารถ

✓ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ

ชัดเจน และเน้นการเกิดประสิทธิภาพ

สื่อสาร การลดต้นทุน การปรับปรุง

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อลดความ

(การทาน้อยได้มาก) และการสร้าง

การให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ

เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

คุณค่าแก่ประชาชน (Public value)

รวดเร็ว สร้างคุณค่าแก่ประชาชน

และสังคมโดยรวมได้ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการบริการ การติดตั้ง Web server และ
Data base การพัฒนาระบบคลังข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว เป็นต้น

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Significance (Integration)

o แผนปฏิบัติการที่สนับสนุน

- แผนปฏิบัติการที่สนับสนุน

ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของ

ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ของส่วน

ส่วนราชการ โดยพิจารณาแผนด้าน

ผ่าน


-ไม่ม-ี

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ราชการ บูรณาการกับแผนงานด้าน

บุคคลากรทั้งการพัฒนาขีด

บุคลากรและการใช้ทรัพยากรที่รองรับ

ความสามารถและอัตรากาลัง

การเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น และ

รองรับการเปลี่ยนแปลง

สื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครือข่ายทั้ง

ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

o แผนการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับ

ภายในและภายนอก และการใช้ข้อมูล

ความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลง

ร่วมกัน เพื่อการประสานงานให้เกิด

เทคโนโลยี

ความสาเร็จ

ผลการ

o แผนการใช้ทรัพยากรและการใช้
ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
✓ ระบบการติดตามรายงานผลของ

ไม่ผ่าน

2.4 การ

Basic (A&D)

ติดตามผล

- การติดตามรายงานผลการ

ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ และ

แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานผ่าน

การแก้ไข

ดาเนินการตามแผน และการบรรลุ

ยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะ

การประชุมและแจ้งเวียนหนังสือให้รายงานผลการดาเนินงาน

ปัญหา และ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการ

ยาว

ทุกเดือน เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการ

การรายงาน

รายงานผลสู่สาธารณะ (Open by

- รายงานสถานะการบรรลุเป้าหมาย

ดาเนินงานให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการ

ผล

default)

ที่ตั้งไว้

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) การดาเนินงาน

- เตรียมการแก้ไขปัญหากรณีไม่

และผลการดาเนินงานเกี่ยวกับโครงการตามตัวชี้วัดเพื่อเป็น

เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อมูลย้อนกลับ สาหรับกากับ ทบทวน แก้ไขปัญหาขณะ

- การรายงานผลที่เกิดขึ้นต่อ

ดาเนินโครงการ และมีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานบน

สาธารณะ

เว็บไซต์/Intranet ของกรมอุตุนิยมวิทยา

✓

- มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดตาม

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ แผนมีความยืดหยุ่นสามารถ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ผ่าน
✓

- แผนมีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงานโดยสามารถปรับ

- การคาดการณ์ของผลการดาเนินการ

ปรับเปลี่ยนได้

แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่

ตามแผน การแก้ปัญหา และการปรับ

- สามารถปรับแผนปฏิบัติการให้

บรรลุผลหรือดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้แนวทางการ

แผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สอดคล้องกับผลที่เกิดทั้งในกรณีที่ไม่

ปรับแผนเดียวกันกับปี 2559 และมีการประสานงานทาง

(Projection)

บรรลุผล หรือดีกว่าค่าเป้าหมาย

โทรศัพท์ e-mail เพื่อปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ที่ตั้งไว้

- มีการคาดการณ์ผลการดาเนินการที่เกิดขึ้น โดยนาผลการ

- สามารถปรับแผนให้ทันต่อการ

ดาเนินงานที่ผ่านมาร่วมวิเคราะห์ เพื่อเตรียมการรองรองต่อ

เปลี่ยนแปลงได้

ความเปลี่ยนแปลง
- มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนปฏิบัติราชการ

✓ มีการคาดการณ์ผลการดาเนินการที่

ประจาปีทุกปีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน

เกิดขึ้น

นโยบาย เศรษฐกิจและสังคม โดยมีตัวแทนจากกอง/ศูนย์

✓ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปี

ร่วมกันทบทวน

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแผน หรือแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนแผนในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
Significance (Integration)

o ติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อ

- การเตรียมการเชิงรุกเพื่อตอบสนอง

การดาเนินการตามแผนโดยสามารถ

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จาก

วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกิดที่ใดและจะ



-ไม่ม-ี

รหัส

ระดับการดาเนินการ

ภายในและภายนอกและการปรับแผน
ที่ตอบสนองทันเวลาเชิงรุก อย่างมี

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

ส่งผลต่อการปฏิบัติการอย่างไร
o มีการเตรียมความพร้อมและมีความ

ประสิทธิผล(Proactive and

คล่องตัวต่อสถานการณ์ที่กาลัง

effective)

เปลี่ยนแปลง
o มีแผนการจัดการเชิงรุกเพื่อปรับ
แผนให้ทันเวลาและเกิดผลลัพธ์ที่ดี
เป็นไปตามต้องการ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน 80.00

ไม่ผ่าน

4.00

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

3.50

ผลการประเมิน หมวด 3 : การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระบบ

Basic (A&D)

ข้อมูลและ

- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่ม

✓ นาข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

✓

-นาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี

กับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังที่

สารสนเทศที่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มี

ส่วนเสียมาวิเคราะห์และตอบสนอง

แตกต่างกัน โดยรวบรวมข้อมูลจาก การลงพื้นที่พบปะเยี่ยม

ทันสมัยเพื่อ

อยู่ในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความ

ความต้องการที่แตกต่างกันโดย

เยียนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การทางานเป็นทีม/

การบริการ

ต้องการที่แตกต่าง (Customer

รวบรวมข้อมูลจาก

คณะทางาน (Working Group), การสารวจความคิดเห็น,

และการ

centric)

- ช่องทางต่างๆ เช่น ผลสารวจความ

การติดต่อ ณ จุดบริการ ฯลฯ

พึงพอใจ แบบสอบถามความคิดเห็น

- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหลากหลายช่องทางต่าง ๆ

การประชุมรวบรวมความคิดเห็น

ได้แก่ โทรศัพท์, สายด่วน 1182, e-mail, website, ติดต่อ

จากภายในองค์การ/ภายนอก

โดยตรง ณ จุดบริการ, Fax, หนังสือราชการ, สื่อมวลชน

องค์การ/เครือข่าย เป็นต้น

แขนงต่าง ๆ Facebook, Line, Twitter, Mobile App.,

เข้าถึง

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

- ฐานข้อมูลของส่วนราชการ

วิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายแจ้งเตือนภัย, เวทีสัมมนาวิชาการ,
กล่องรับฟังความคิดเห็น, สถานีวิทยุอุตุนิยมวิทยา, ระบบเฝ้า
ระวังติดตามการพยากรณ์อากาศ
http://www.metalarm.tmd.go.th เป็นต้น

Advance (Alignment)

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

✓ ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/

✓

-กรมฯใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและช่องทางรูปแบบ

- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

ดิจิทัลและช่องทางการสื่อสาร

ใหม่ๆ โดยการพัฒนา Mobile Application และเผยแพร่ให้

สารสนเทศ (รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล)

รูปแบบใหม่ๆ (เช่น Mobile

ผู้ใช้งานดาวโหลดบน google play ได้แก่ App. "พยากรณ์

เพื่อค้นหาความต้องการและความ

Application หรือ facebook ที่มี

อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา" App. Rush Rain TH App.

คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี

การรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทัน

Cloud Keeper App.TMD Smart Sim จัดทา Facebook

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความ

การณ์) เพื่อ

กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเผยแพร่การพยากรณ์อากาศ

ต้องการที่แตกต่างได้อย่างมี

- รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจาก

ประจาวัน @TMD.go.th จัดรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้

ประสิทธิผล (Digital technology,

กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

ประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุอุตุนิยมวิทยา และถ่ายทอดสด

Customer centric)

เสียในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ

ผ่านทาง Facebook Live ช่อง Weatherradio Bangna

Big Data เสียง ภาพ และ ข้อความ

- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน

- ค้นหาความต้องการ ความ

ได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบเสียง จากการร่วม

คาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มี

รายการของผู้ฟังวิทยุอุตุนิยมวิทยา รูปแบบภาพจากการทา

ส่วนได้ ส่วนเสีย นาไปสู่การ

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปแบบข้อความจากสื่อสังคม

ตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น

ออนไลน์ เป็นต้น
-พัฒนาวิธีการค้นหาความต้องการความคาดหวังของกลุ่ม

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนาไปสู่การตอบสนองที่
ดียิ่งขึ้น เช่น จัดทา Application “ TMD Smart Sim” ซึง่
สามารถกาหนดจุดที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการทราบสภาพ
อากาศ ให้บริการพยากรณ์อากาศตามภูมิภาค และมีช่องทาง
ให้ประชาชนได้ติดต่อกลับมายังกรมฯ ได้ เป็นต้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ควรแสดงให้เห็นว่าพัฒนาระบบสารสนเทศอะไร และนามาใช้อย่างไร ในการค้นหาความต้องการความหวังของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลที่ได้จากการค้นหาสารสนเทศดังกล่าวนาไปใช้ในการปรับปรุง ผลผลิตและ
บริการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่างไร
Significance (Integration)

✓ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศ

- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี

จากภายในและภายนอกองค์การ

Appilcation ระบบ TMD Portal มาใช้ในการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก

เพื่อ

ทั้งภายในภายนอกองค์การ รวมทั้งนาข้อมูลสารสนเทศของ

(รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ

- วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม) เพื่อวางนโยบายเชิง

และความคาดหวังของผู้รับบริการ

ความแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น เช่น

รุกในการตอบสนองความต้องการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึง

และความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ

- วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและ

ที่กาลังจะเกิดขึ้น

ส่วนเสียที่ต้องการข่าวพยากรณ์อากาศรูปแบบใหม่ ๆ เข้าใจ

อนาคต (Actionable policy

- กาหนดนโยบายเชิงรุกในการ

ง่าย มีความถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ชัดเจน รวดเร็ว โดยใช้

solution)

ตอบสนองความต้องการและความ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มอาชีพผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

เสีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สื่อข่าว เกษตรกร นักวิจัย ฯลฯ

✓

- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต

พื้นที่/จังหวัด/ช่องทางที่ติดต่อขอรับบริการและการเข้าถึง
ข้อมูล ปัจจุบันมีความหลากหลาย และกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ สารสนเทศ/ผลผลิตที่ขอรับบริการ เป็นต้น

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการนาข้อมูลอื่น ๆ (เช่น แนวโน้มด้านการเกษตร คมนาคม การท่องเที่ยว ฯลฯ)

มาใช้ประกอบการวางนโยบายเชิงรุก หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานเป็นลิงค์จาก Intranet ไม่สามารถเปิด/ดาวน์
โหลดได้
✓ ประเมินความพึงพอใจและความ

3.2 การ

Basic (A&D)

ประเมิน

- การประเมินความพึงพอใจ และ

ผูกพันในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้

วิธีการต่าง ๆ เช่น แจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ

ความพึง

ความผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริการและ

ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์

ประชุมสัมมนา และการสารวจทางเว็บไซต์ ผ่าน

พอใจและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อนามา

ในการวิเคราะห์และปรับปรุง

Application เป็นต้น

ความผูกพัน

วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ

กระบวนการทางาน เช่น การ

- นาข้อมูลมาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการทางาน และ

ทางาน

ให้บริการทันการณ์ พฤติกรรมที่

บริการต่างๆ ได้แก่

ตอบสนองต่อนโยบายการบริการ

1) การปรับปรุงระบบบริการ รูปแบบผลผลิต ช่องทาง

ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น การ

✓

-สารวจความพึงพอใจโดยใช้รูปแบบ และความผูกพัน ด้วย

จัดทาระบบสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลภูมิอากาศ
(Climate portal) รวมถึงการกาหนดให้หน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคทาหน้าที่เป็นหน่วยให้บริการ
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วย
2) ทบทวน และปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงาน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

และจัดทาเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน
เอกสารหลักฐานเป็นลิงค์จาก Intranet ไม่สามารถเปิด/ดาวน์โหลดได้

Advance (Alignment)

✓ นาผลการประเมินความพึงพอใจ

✓

-นาผลประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ซึ่งในแบบสารวจ

- การใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ

และความผูกพันมาวิเคราะห์เพื่อ

ความคิดเห็น มีข้อคาถามส่วนบุคคล คาถามเกี่ยวกับคุณภาพ

และความผูกพัน ของกลุ่มผู้รับบริการ

ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและ

ของผลผลิต และคุณภาพของการให้บริการโดยรวม ตลอดจน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อนามา

แก้ไขปัญหาเชิงรุก

ความคิดเห็นจากข้อเสนอแนะอื่นๆ มาวิเคราะห์และ

วิเคราะห์ความต้องการ และแก้ปัญหา

คานวณหาร้อยละของระดับความพึงพอใจทั้งในระดับ

ในเชิงรุก

หน่วยงาน และระดับองค์การ จาแนกตามผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญในแต่ละกลุ่มผลผลิตที่ให้บริการ
- มีการค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก
โดย ปรับปรุงบริการในรูปแบบใหม่ ได้แก่ App. TMD smart
Sim สามารถกาหนดจุดที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการทราบ
สภาพอากาศ ให้บริการพยากรณ์อากาศตามภูมิภาค และมี
ช่องทางให้ประชาชนได้ติดต่อสอบถามกลับได้
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ควรแสดงให้เห็นชัดเจน เกี่ยวผลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่เชื่อมกับการปรับปรุงผลผลิตและบริการที่ชัดเจน โดยแสดงให้เห็นว่า (เอกสารหลักฐานเป็นลิงค์จาก Intranet ไม่
สามารถเปิด/ดาวน์โหลดได้)

รหัส

ระดับการดาเนินการ

Significance (Integration)

แนวทางการดาเนินการ

✓ บูรณาการข้อมูลจากผลการสารวจ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน
✓

- นาผลการสารวจความพึงพอใจฯ มาวิเคราะห์ และนาไป

- การบูรณาการข้อมูลการประเมิน

กับฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้

ปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่ดีขึ้น มี

ความพึงพอใจ และความผูกพัน กับ

มีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอื่นๆ เพื่อ

การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เช่น การบูรณาการการ

ฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี

- แก้ปัญหาความไม่พึงพอใจในการ

ร่วมดาเนินงานด้านการรายงานสภาพอากาศและแจ้งเตือน

ส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอื่นๆ เพื่อ

ให้บริการที่ดีขึ้น

สภาพอากาศร้ายที่จะนาไปสู่การแจ้งเตือนวาตภัยและ

การวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้าง

- เป็นแนวทางในการวางแผน

อุทกภัยในเขตเทศบาลขอนแก่น โดยมุ่งให้หน่วยงานและ

นวัตกรรมในการให้บริการ

ยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม

ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว รับมือกับวาตภัย
และอุทกภัยได้ทันเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ควรแสดงให้เห็นแนวทางการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลอะไร เชื่อมโยงกับหน่วยงานอะไร เพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างไร สาหรับใคร และการบูรณาการข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์และการ
สร้างนวัตกรรมอย่างไร

3.3 การสร้าง Basic (A&D)

✓ มีกระบวนการในการทบทวนและ

✓

- กรมฯ มีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงการ

นวัตกรรม

- การบริการที่ตอบสนองความ

การปรับปรุงการบริการอย่าง

ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

การบริการ

ต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม

ต่อเนื่อง

ส่วนได้ส่วนเสียที่หลายหลาย ได้แก่

และ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตอบสนอง
ความ
ต้องการ

✓ มีช่องทางการสื่อสาร ที่สามารถ

1) การปรับปรุงผลผลิต เช่น ปรับปรุงข่าวพยากรณ์อากาศ

หลัก และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติใน

เข้าถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้

และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ โดยนาเสนอรูปแบบใหม่ ๆ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนเสียหลัก

เช่น แผนภาพ ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาษาที่ใช้ให้เข้าใจง่าย
2)การปรับปรุงระบบบริการ เช่น ปรับปรุงระบบโทรศัพท์สาย

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

✓ มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่

เฉพาะกลุ่ม

คาอธิบายผลการประเมิน

ด่วนอัตโนมัติ 1182 ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าว

เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่เพื่อให้เกิดการ

พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติผ่านระบบ

ปฏิบัติอย่างจริงจัง

เฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ
http://www.metalarm.tmd.go.th ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา การ
ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต และ Social Media
3) การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เช่น ปรับปรุงระบบ
ผลิตและให้บริการข่าวอากาศการบิน
-มีช่องทางสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลักหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ 1182 เว็บไซต์ระบบการให้บริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน ระบบ เฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์
อากาศ http://www.metalarm.tmd.go.th การให้บริการ
ผ่านอินเตอร์เน็ต และ Social Media การให้ความรู้ด้าน
แผ่นดินไหวและสึนามิกับประชาชน และ Mobile App. ฯลฯ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ สร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ

ผ่าน
✓

- กรมฯ มีการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ที่

- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่

ที่ตอบสนอง

ตอบสนองต่อเฉพาะกลุ่มได้ เช่น การพัฒนาเครื่องเตือนภัย

ตอบสนองความต้องการทั้งภาพรวม

- ความต้องการภาพรวม

การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อน เพื่อเตือนภัยให้กับ

และเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล

- ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น

กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลผ่าน Mobile App. เป็น

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

(Customer groups and

กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะให้

segments)

สามารถเข้าถึงการบริการได้

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

การสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ควรอธิบายให้เห็นภาพรวมของการดาเนินการในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในภาพรวมและเฉพาะ
กลุ่ม โดยแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุมว่าการดาเนินการที่ผ่านกรมได้พัฒนานวัตกรรมอะไรบ้างที่เป็นการตอบสนอง
ความต้องการในภาพรวม และพัฒนานวัตกรรมอะไรบ้างที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(พัฒนานวัตกรรมอะไร สาหรับตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มใด) โดยอาจ
เชื่อมโยงให้เห็นว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากสารสนเทศที่ได้จากการค้นหาความต้องการของผู้รับบริการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องการให้กรมปรับปรุง และผลการปรับปรุงเป็นอย่างไร ทาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

Significance (Integration)

✓ การสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่

✓

กรมฯ ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและ

- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่

- มีความคล่องตัวในการให้บริการ

แผ่นดินไหว ผ่าน API (TMDAPI) เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

สามารถให้บริการเฉพาะบุคคลที่

ตามความแตกต่างของผู้รับบริการ

กรมอุตุนิยมวิทยาด้านการ ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ

สามารถออกแบบได้ (Personalized

- เอื้อให้ผู้รับบริการสามารถ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พยากรณ์อากาศ เตือนภัยและ

/Customized service)

ออกแบบตามความต้องการเฉพาะ

รายงานการเกิดแผ่นดินไหว ด้วยความรวดเร็ว และทัน

บุคคล (Customized Service)

เหตุการณ์ ประกอบด้วย 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ 1) API ผลการ

✓ การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อความสะดวก

ตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ และ 2) API ผลการพยากรณ์
อากาศจากคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อให้ผู้รับบริการ

ในการเข้าถึงบริการ

สามารถจะนาข้อมูลไปพัฒนาต่อ ยอดตามที่ต้องการได้
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

มีการเปิดข้อมูลผ่าน API เพื่อให้หน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ แต่ยังไม่ครอบคลุมกรณี
ผู้รับบริการที่เป็นบุคคลทั่วไป
3.4

Basic (A&D)

กระบวนการ - กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่าง
แก้ไขข้อ

✓ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่

✓

- มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกรมฯ อย่างเป็น
ทางการ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยรับ

สามารถเข้าถึงได้

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย

ร้องเรียนที่

เป็นระบบ และมีมาตรฐานการจัดการ ✓ มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ให้
ข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
ความสะดวกในการร้องเรียนของ

รวดเร็วและ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คิดเห็น เว็บไซต์กรมฯ : www.tmd.go.th โทรศัพท์ โทรสาร

สร้างสรรค์

✓ มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน

โทรศัพท์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมฯ สายด่วนรัฐบาล

และการตอบสนองกลับต่อข้อ

(1111) ตู้ ปณ.1111 ศูนย์บริการประชาชน 1111 ไปรษณีย์

ร้องเรียน (Response)

ตู้ ปณศ.158 บางนา

ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ยื่นด้วยตนเอง กล่องรับความ

-กาหนดระยะเวลาให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการแจ้งตอบ
กลับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายใน 15 วันตั้งแต่รับเรื่อง
-มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยได้จัดทา
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเวียนให้กอง/ศูนย์ ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ทันการณ์

✓ มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน
อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

ผ่าน
✓

- มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน ในการแก้ไขปัญหาให้
ทันการณ์ โดยจัดทาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น
flowchart กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งมีการ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

และตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

✓ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการ

กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบใน

ทางานและการแก้ปัญหาในเชิงรุก

ทุกขั้นตอน

(Response and React)

-พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ IT
และมีช่องทางตอบข้อร้องเรียนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุก

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
กรมมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า web site ของสานักงาน แต่ยังไม่ได้มีการอธิบายที่แสดงให้เห็นว่ามี
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและช่วยแก้ไขปัญหาในเชิงรุกอย่างไร (ใน

ระบบมีเพียงรายงานว่าร้องเรียนเรื่องอะไร และสถานะเป็นอย่างไร) ทั้งนี้การจัดการในเชิงรุกควรมีการรวบสถิติของ
เรื่องร้องเรียน เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์ เพื่อแก้ไข อย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาในเรื่องเดิมซ้า
Significance (Integration)

✓ มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน

✓

- สามารถตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ทัน

- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาได้อย่างทัน

การณ์ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านสื่อมวลชน

อย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยี

การณ์

Facebookกรมฯ กลุ่ม line websiteกรมฯ และ Mobile

การสื่อสาร มาเพื่อการตอบสนองอย่าง ✓ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนา
มีประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจ
ระบบการสื่อสารเพื่อสร้างความ

application เช่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00

ในการจัดการข้อร้องเรียน

เชื่อมั่นและความพึงพอใจในการ

จากเว็บไซต์ manager online โดยเสนอหัวข้อข่าว “สตง.

จัดการข้อร้องเรียน

ชาแหละ กรมอุตุนิยมวิทยา พบเน้นแต่แผนลงทุน เครื่องวัด-

น. อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงชี้แจงข่าวทางสื่อออนไลน์

พยากรณ์อากาศ ไร้แผนซ่อมบารุง-จับตา เครื่องมือสถานีฝน
อาเภอ ชารุด 10 ปี-ถูกทิ้งร้าง” โดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้แถลงข่าวชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือ
ตรวจวัดและพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องมือตรวจวัดประจาสนามบินที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน การลงทุนของกรมอุตุนิยมวิทยามุ่งเน้น
การจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่สาคัญและจาเป็นในการ
ทดแทนของเดิมที่มีการใช้มานานและเสื่อมสภาพ ตลอดจน
จัดหาเครื่องมือตรวจวัดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการ
ดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เป็นต้น
-ปรับปรุงพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน 100.00

ผ่าน

5.00

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

3.00

ผลการประเมิน หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การ

Basic (A&D)

✓ มีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตัว

✓

- กรมฯ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และตัวชี้วัด ได้แก่

กาหนดตัววัด - การวางแผนและการรวบรวมข้อมูล

วัดในระดับปฏิบัติการและ

1) ตัววัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2)ตัววัดผลการดาเนินงาน

เพื่อการ

และตัววัดทั้งในระดับปฏิบัติการ และ

ยุทธศาสตร์

ตาม ม.44 3) ตัววัดผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ติดตามงาน

ยุทธศาสตร์โดยผ่านระบบเทคโนโลยี

อย่างมี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

(Efficient Use of Performance

✓ นาข้อมูลมาใช้ในการติดตามการ

ราชการระดับบุคคล โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณาตัวชี้วัด

ปฏิบัติงานและใช้สนับสนุนการ

สามารถวัดผลได้ต่อเนื่อง และเลือกตัวชี้วัดที่มีผลต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และการบรรลุ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

Measures)

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ทางานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

✓ มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

สังคมและประชาชนในวงกว้าง เช่น ตัวชี้วัดร้อยละของความ
เชื่อมั่นในประกาศเตือนภัยธรรมชาติ หรือร้อยละความ

ในการบูรณาการข้อมูล

ถูกต้องแม่นยาของข่าวพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
-ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการข้อมูล เช่น
รายงานความก้าวหน้าผลดาเนินการเป็นรายไตรมาส รายงาน
ผลในระบบ TMD e-SAR และวิเคราะห์ผลดาเนินการของ
ตัวชี้วัดไตรมาสสุดท้าย ในระบบ e-SAR ของกรมฯ เป็นต้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ ระบบการจัดการข้อมูลและ

ผ่าน
✓

-กรมฯ มีระบบการจัดหาข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

- ระบบการจัดการข้อมูล และ

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้งาน โดยได้กาหนดข้อมูล

สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และพร้อมใช้

และสารสนเทศตามความต้องการใช้งานเป็น 6 ลักษณะ

น่าเชื่อถือ พร้อมใช้ และเอื้อให้

✓ คานึงถึงผู้ใช้งานทั้งภายในและ

ได้แก่

บุคลากรและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง

1.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

สามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิผล

ได้อย่างมีประสิทธิผล

และภารกิจสนับสนุน

(Quality and availability of data

2. ระบบสารสนเทศตามระบบปฏิบัติงาน เช่น ระบบบันทึก

and information)

ผลการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Metnet), ระบบ
เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS), ระบบสารสนเทศ
ภูมิอากาศเพื่อบริการสถิติภูมิอากาศ (CIS), ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (DPIS), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้งาน
(User) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรที่มีอยู่ วงเงิน
งบประมาณ และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ
4. สร้างระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ทั้งการตรวจสอบด้วยโปรแกรม การตรวจสอบโดย
เจ้าหน้าที่
5. กาหนดรหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password)
ของระดับการเข้าถึงข้อมูล และบทบาทผู้ใช้งาน
6. ข้อมูลสารสนเทศถูกจัดเก็บและประมวลผลตามชนิดของ
ข้อมูลทุก 15 นาที ชั่วโมง หรือทุก 3 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานสากล (WMO)
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Significance (Integration)

✓ มีการรายงานผลการดาเนินการของ

ผ่าน
✓

-มีการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับการให้บริการของ

- การจัดให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มี

ส่วนราชการและนาเสนอข้อมูลและ

กรมฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่หลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถนาไปใช้

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานภายนอก รวมทั้ง

สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อ

ได้ง่ายดังนี้

ภาคประชาชนสามารถนาไปใช้ได้ทันที

สาธารณะโดยไม่ต้องร้องขอและใน

1) มีการเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐตามมาตรฐาน

โดยไม่ต้องร้องขอ (Public data

รูปแบบที่เข้าใจง่าย

Open Data ซึ่งได้เปิดให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ

portal)

✓ การดาเนินการอยู่บนพื้นฐานการ

อุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อยู่ที่

สารวจความต้องการและ

http://data.tmd.go.th/api

ข้อเสนอแนะจากภาคประประชาชน

2) มีช่องทางในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารของกรม

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

อย่างสม่าเสมอ

อุตุนิยมวิทยาที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
(www.tmd.go.th) แอปพลิเคชัน เช่น TMD Smart SIM,
Thai Weather Thai Weather Radio ฯลฯ สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Line การให้บริการผ่านเมล์
อิเล็กทรอนิกส์
-มีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และนาผลการสารวจ และข้อเสนอแนะมาพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการของกรม
-จากการติดตามประเมินผลการใช้งานในระบบต่าง ๆ ทั้งจาก
ผู้ใช้งานภายใน และผู้ใช้งานภายนอก โดยวิธีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน การสังเกตของผู้พัฒนาระบบ
ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งจากแบบสารวจความคิดเห็นและ
จากผู้ติดตาม รวมถึงยอดกดไลค์บนเฟสบุ๊ค และจากข้อ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทาให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมฯ มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อ
การเพิ่มมูลค่างานด้านต่าง ๆ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

ในการตรวจประเมินในระดับพื้นที่ หน่วยงานควรชี้แจงอัตราการใช้งาน API ที่เปิดเป็น Open Data เพื่อแสดงให้
เป็นถึงประโยชน์และความต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

✓ มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัว

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

4.2 การ

Basic (A&D)

วิเคราะห์ผล

- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด

วัดในทุกระดับเพื่อใช้ในการติดตาม

กรมฯ มีการถ่ายทอดตัววัดจากยุทธศาสตร์ในระดับกรม สู่

จากข้อมูล

ที่รวบรวมในทุกระดับในส่วนราชการ

และแก้ไขปัญหา

ระดับหน่วยงาน และลงสู่ระดับบุคคล

✓

- มีกลไกการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ โดย

และตัววัดใน เพื่อการแก้ปัญหาในกระบวนการต่างๆ ✓ มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ทุกระดับเพื่อ ในส่วนราชการ
ดาเนินการกับค่าเป้าหมายเพื่อนาไป

- มีการนาข้อมูลตัวชี้วัดมาวิเคราะห์และนามาปรับปรุง

การ

ราชการ ระดับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรวบรวมข้อมูล

กระบวนการทางาน เช่น ตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติ

แก้ใช้ปรับปรุงกระบวนการทางาน

แก้ปัญหา

และรายงานความก้าวหน้าผลดาเนินการเป็นรายไตรมาส
รายงานผลในระบบ TMD e-SAR และวิเคราะห์ผล
ดาเนินการของตัวชี้วัดในไตรมาสสุดท้าย และผู้กากับดูแล
ตัวชี้วัด ตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุ และกาหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อไป เป็นต้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
ควรแสดงให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในทุกส่วนราชการ เพื่อการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้ง การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน
Advance (Alignment)

o นาผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุ

- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด

ของปัญหา และคาดการณ์ผลที่จะ

ในทุกระดับในส่วนราชการ เพื่อค้นหา

เกิดขึ้นนาผลการวิเคราะห์มาค้นหา

สาเหตุของปัญหา และแก้ไขปัญหาใน

สาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ผล

เชิงนโยบายและการปรับยุทธศาสตร์

ที่อาจจะเกิดขึ้น



-ไม่ม-ี

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

o นาไปแก้ปัญหาในเชิงนโยบายและ
การปรับยุทธศาสตร์
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Significance (Integration)

o การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด

- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด

ที่รวบรวมในส่วนราชการเพื่อ

ที่รวบรวมเชื่อมโยง ในทุกระดับในส่วน

เชื่อมโยงค้นหาสาเหตุของปัญหา

ราชการ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์

แก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์ และ

ไม่ผ่าน


-ไม่ม-ี

o การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ

สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่

ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทัน

วางแผนไว้

ถ่วงทีและสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์
ตามที่วางแผนไว้
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
✓ กระบวนการรวบรวมข้อมูล

ไม่ผ่าน

4.3 การใช้

Basic (A&D)

ความรู้ และ

- กระบวนการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศและองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะ ทางาน

องค์ความรู้

สารสนเทศ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องกับการทางานอย่างเป็น

การจัดการความรู้ในทุกกอง/ศูนย์ ของกรมฯ และจะทาการ

ของส่วน

กับส่วนราชการ อย่างเป็นระบบเพื่อใช้

ระบบ

วิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ

ราชการใน

ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดการ ✓ นาข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้
พัฒนาของส่วนราชการ
เพื่อนาไปทาประโยชน์ต่อยอดการ

การ
แก้ปัญหา
เรียนรู้ และ

เรียนรู้ภายในหน่วยงาน

✓

- มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ที่

ปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทาเป็น
แผนการจัดการความรู้ สาหรับการคัดเลือกองค์ความรู้ที่
จาเป็นและเป็นประโยชน์ มีวิธีการ ดังนี้
1. คัดเลือกจากองค์ความรู้ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนการ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

มีเหตุผล

คาอธิบายผลการประเมิน

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
2. คัดเลือกจากองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาเทคนิค/วิทยาการ
ใหม่กระบวนการของ KM
3. คัดเลือกจากองค์ความรู้ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสูง
-นาข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้ใน KM Base ในระบบ
Intranet ของกรม เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และต่อยอดการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน โดยมีแบ่งปัน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เช่น 1) การและกาหนดให้ทุก
หน่วยงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมแบ่งปันและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด 2)กาหนดให้ผู้ที่
เดินทางไปประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน ในต่างประเทศ
จะต้องกลับมาถ่ายทอดความรู้ ให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบถึง
วิธีการ หรือเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับเพื่อนาไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 3)มีการเชิญให้วิทยาการจาก
ต่างประเทศมาถ่ายทอดและขยายผลการปฏิบัติงาน เช่น การ
นาวิทยาการด้านดาวเทียม HIMAWARI 8 จากประเทศญี่ปุ่น
มาพัฒนาและใช้ประโยชน์ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดให้บุคลากร
ของกรมฯ ได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นต้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์

ผ่าน
✓

-ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

- มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับ

ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้

ด้านอุตุนิยมวิทยาที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนามา

ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้

เชื่อมโยงกับข้อมูล สารสนเทศ และ

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น เทคนิคใน

นอกส่วนราชการเพื่อการแก้ไขปัญหา

องค์ความรู้จากภายนอกองค์การ

การทา Radar Composite และการประมาณค่าฝน

และสร้างนวัตกรรม

✓ นาองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้าง

(Quantitative Precipitation Estimation) จากเรดาร์ตรวจ
อากาศของสานักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (Japan

นวัตกรรม

Meteorological Agency; JMA) โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การฝึกอบรม/สัมมนาและประชุมภายใต้ความร่วมมือของ
JMA
- ได้พัฒนาโปรแกรมสาหรับทาแผนที่การประมาณค่าฝนจาก
เรดาร์ตรวจอากาศในบริเวณประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยใช้
เทคนิควิธีการทั้งสองดังกล่าวข้างต้น 1. การจัดการความรู้
Radar Composite
2. การฝึกอบรม/สัมมนาและประชุม จานวน 2 ครั้งดังนี้
- การประชุมในหัวข้อ “Technical Meeting on Radar
Composite Map Project” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน2 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- การประชุมในหัวข้อ “Technical Meeting on Radar
Composite Map Project” ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม
2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

หน่วยงานควรแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ ของกรม
อุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งมอบผลผลิตและบริการที่ดีให้กับผู้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนามากาหนดว่าจะต้องเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ ในเรื่องอะไร กับหน่วยงานใด เช่น
ผู้รับบริการกลุ่มเกษตรกร อาจจาเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกับกรมชลประทาน เพื่อการวางแผนการผลิตด้าน
การเกษตร การดูและประชาชนในเขตพื้นที่ กมท อาจจาเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูล กับ กทม เพื่อการแจ้งเตือน
ประชาชน เกี่ยวกับสภาพอากาศ เป็นต้น
Significance (Integration)

✓ การนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ

✓

-มีการนาข้อมูลเทคนิคในการทา Radar Composite และ

- มีการวิเคราะห์และนาไปสู่การแก้ไข

แก้ปัญหาจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

การประมาณค่าฝน (Quantitative Precipitation

ปรับปรุงจนเกิดเป็นกระบวนการที่เป็น

(Best Practices)

Estimation) จากเรดาร์ตรวจอากาศของสานักงาน

เลิศ และผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุ

อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (Japan Meteorological Agency) มา

✓ การพัฒนาองค์ความรู้จนเกิดการ

ยุทธศาสตร์และการบริการประชาชน

สร้างมาตรฐานใหม่หรือรูปแบบการ

ใช้ในการทาแผนที่การประมาณปริมาณฝนจากเรดาร์ใน

ที่ดียิ่งขึ้น

บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่

บริเวณประเทศไทยแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

ประชาชน

การเฝ้าระวังและติดตามสภาวะอากาศ และการเตือนภัย
ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ
ที่ทันสมัย และเป็นวิธีการที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพกับ
หน่วยงาน โดยให้บริการข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์ของ กรมฯ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
✓ การจัดทาแผนการปรับเปลี่ยน

ไม่ผ่าน

4.4 การ

Basic (A&D)

บริหาร

- การวางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

รูปแบบการทางานและการรวบรวม

2561-2564 เพื่อเป็นกลไกที่สาคัญการขับเคลื่อนการพัฒนา

จัดการข้อมูล การทางานและการรวบรวมข้อมูล มา

ข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัลการจัดทา

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ ซึ่งมีการกาหนดแผนงาน

✓

-มีการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.

รหัส

ผลการ

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

เป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมี

แผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทางาน มาเป็นระบบ

และการปรับ ตัววัดการบรรลุตามแผนงานอย่างมี

ทางานและการรวบรวมข้อมูลมา

ดิจิทัล และการกาหนดตัววัด เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่ได้

ระบบการ

ประสิทธิภาพ (Planning

เป็นระบบดิจิทัล

กาหนดไว้ รวมทั้งการเตรียมฮาร์แวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้

ทางานเป็น

of digitalization)

สารสนเทศ

✓ มีตัววัดเพื่อใช้ติดตามการบรรลุตาม

ดิจิทัลเต็ม

แผนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล

รูปแบบ

อย่างมีประสิทธิภาพ (รวมทั้งการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

พร้อมต่อการใช้ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อ
รองรับการเชื่อมต่อของข้อมูลกับ
ส่วนราชการอื่นตามภาระหน้าที่)
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การ

✓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผ่าน
✓

กรมฯ ได้ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ดังนี้

ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการ ✓ การวางแผนการป้องกันการโจมตี
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ และภาวะ
ทางไซเบอร์

1.ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ

ฉุกเฉิน ที่มีประสิทธิผล (Cyber

2.จัดทาแผนแก้ไขปัญหาความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจ

security and BCM)

✓ การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและ

มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาวะฉุกเฉินที่อาจมีต่อระบบ

เกิดกับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

ฐานข้อมูล และการปฏิบัติการบนไซ

3.จัดทาแผนการสารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and

เบอร์ พร้อมทั้งแผนรองรับ

Recovery Plan)
4.จัดทาแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (BCM)

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

5.มีระบบ Firewall, ระบบ Anti-Virus และระบบไฟฟ้า
สารอง
6.การกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ (Access
Right)
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

Significance (Integration)

การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ

- การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเพิ่ม

ของกระบวนการทางานทีค่ รอบคลุม

ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานหลายกระบวนงาน เช่น

ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน

พันธกิจหลักของหน่วยงาน

การใช้จออิเล็กทรอนิกส์ในการวาดแผนที่อากาศแทนการวาด

ลดต้นทุน และการรายงานผลได้ทัน

✓ ลดต้นทุน

ในด้วยมือในกระดาษ ซึ่งสามารถนาไปใช้ร่วมกันทั้งใน

การณ์ และมีประสิทธิผล (Efficiency

✓ ติดตามงานอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ทาให้สามารถลดต้นทุนการ

and effectiveness)

✓ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ

ซื้อกระดาษลง และลดขั้นตอนการทางานลงได้เป็นอย่างมาก

✓

- กรมฯ มีการปรับปรุงกระบวนงานโดยใช้เทคโนโลยีการเพิ่ม

✓ เชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน 85.00

ไม่ผ่าน

4.25

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

3.00

ผลการประเมิน หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร
✓ ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุมี

5.1 ระบบ

Basic (A&D)

การจัดการ

- ระบบการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และ

บุคลากร

การจัดวางคนไปยังตาแหน่งงาน ที่ตรง ✓ การจัดโครงสร้างการทางานและการ
กับความถนัดและความต้องการ เพื่อ
จัดวางบุคลากรไปอยู่ตาแหน่งที่

ตอบสนอง

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเหมาะสม

✓

- การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ของกรมฯ เป็นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการ กาหนด การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

ยุทธศาสตร์

ประโยชน์สูงสุดของระบบงานของ

เหมาะสมกับการใช้ความรู้และ

รายละเอียดความต้องการ คุณสมบัติที่สอดคล้องเหมาะสม

และสร้าง

ราชการ โดยคานึงถึงความต้องการที่

ประสบการณ์อย่างเต็ม

กับตาแหน่งที่สรรหาฯ มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย

แรงจูงใจ

หลากหลายของประชาชน

ความสามารถ ก่อให้เกิดประโยชน์

ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ และนาเทคโนโลยีมาช่วยใน

สูงที่สุดต่อองค์การและตอบโจทย์

กระบวนการสรรหา เช่น การรับสมัครออนไลน์

ความต้องการของประชาชน

- กรมฯ มีการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อ
สนอง ตอบความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ
กาหนดตาแหน่งให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่งอย่างชัดเจน การสรรหาคานึงถึงคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งโดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ ระบบการประเมินประสิทธิผลการ

ผ่าน
✓

- มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- การประเมินประสิทธิผลการทางาน

ทางานของบุคลากรทุกกลุ่มมีความ

และประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกาหนดตัวชี้วัด

และเส้นทางความก้าวหน้าของ

ชัดเจน โปร่งใส

และค่าเป้าหมายรายบุคคล มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับ

บุคลากร ทุกกลุ่มสามารถสร้าง

✓ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน

บุคคลตามสายการบังคับบัญชา มีคณะกรรมการกลั่นกรอง

แรงจูงใจให้บุคลากรทุ่มเท และทางาน

สามารถวางแผนเส้นทาง

ผลการปฏิบัติราชการ และประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการ

ให้มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนอง

ความก้าวหน้าของตนเองและพัฒนา

ปฏิบัติงานดีเด่นและดีมากให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งนา

ยุทธศาสตร์และมุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่

ความสามารถของตนในระยะยาว

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้

รหัส

ระดับการดาเนินการ

ประชาชน (High Performance)

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

✓ มีกลไกในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิด

คาอธิบายผลการประเมิน

ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แรงจูงใจ และมีการทางานที่มี

- กรมฯ ได้จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานหลักและ

ประสิทธิภาพสูง

ได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมตาแหน่งผู้อานวยการกอง/ศูนย์ และ
เลขานุการกรม ตามโครงสร้างส่วนราชการที่กาหนดใหม่ เพื่อ
เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถวางแผนเส้นทางความก้าวหน้า
ของตนเองและพัฒนาความ สามารถของตนในระยะยาว
ตามเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่งเป้าหมาย
-สร้างกลไกให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ และทางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และเลื่อนเงินเดือนให้
ข้าราชการ HIPPS และข้าราชการดีเด่น เป็นกรณีพิเศษ การ
ยกย่องประกาศชมเชยที่มีการจัดสรรสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน ใน
กรณีที่หน่วยงานภายในกรมฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ที่ได้
คะแนน 4.0000 ขึ้นไป การกาหนดค่าตอบแทนเพิ่มให้กับ
บุคลากรในสายงานอุตุนิยมวิทยา และการสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา โดยการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

Significance (Integration)

แนวทางการดาเนินการ

✓ การบูรณาการงานบริหารบุคลากร

ผลการ
ประเมิน
✓

คาอธิบายผลการประเมิน

- มีนโยบายการจัดการบุคลากรที่ปรับเปลี่ยนได้ทันกับ

- นโยบายการจัดการด้านบุคลากร

กับการปรับปรุงการทางานของทุกๆ

สภาพแวดล้อม เช่น การยืมตัวราชการ การจัดตั้งหน่วยงาน

สนับสนุนการทางานที่มีความคล่องตัว

กระบวนงาน ให้เกิดการทางานที่มี

ภายใน การเกลี่ยอัตรากาลังของหน่วยงานภายใน

และปรับเปลี่ยนให้ทันกับการ

ประสิทธิภาพสูง

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการ
ทางาน

✓ นโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมและการทางานเป็น
ทีม
✓ การจัดการด้านบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการประสานงานใน
แนวระนาบกับหน่วยอื่นๆ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
หน่วยงานมีการจัดการบุคลากรที่คล่องตัว แต่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการงานบริหารบุคลากรกับการ
ปรับปรุงกระบวนงาน และยังไม่ได้นาเสนอนโยบายด้านการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการทางานเป็นทีม
5.2 ระบบ

Basic (A&D)

การสร้างบรรยากาศและ

✓

-การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสมทั้งทาง

การทางานที่มี - สภาพแวดล้อมในการทางานที่

สภาพแวดล้อมในการทางานที่

กายภาพและบรรยากาศการทางาน โดยกรมฯ ได้แต่งตั้ง

ประสิทธิภาพ

•

✓ ปลอดภัย

คณะทางานฯ เพื่อจัดทาเป็นแผนสร้างความผาสุกและความ

คล่องตัว

•

✓ มีประสิทธิภาพ

ผูกพันของบุคลากร กรมอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วยผู้บริหาร

✓ เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะทางานฯ ได้

✓ คล่องตัวและร่วมกันทางานให้เกิด

พิจารณาแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมฯ

และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์

•

ปลอดภัย
สนับสนุนการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ
คล่องตัว

รหัส

ระดับการดาเนินการ
•

ร่วมกันทางานให้เกิด
ประสิทธิผล

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ประสิทธิผล

โดยคานึงถึง สร้างสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การสร้าง
อนาคต (กาหนดวิสัยทัศน์) สร้างระบบ (ปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทางานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ) สร้างคน (การ
บริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) สร้างศรัทธา (ผู้นา
เป็นแบบอย่างที่ดี)
- จัดทาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรม
อุตุนิยมวิทยา กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ใน กรม
อุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2561-2564) ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ รองรับระบบ
ราชการ 4.0

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน
ควรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสภาพแวดล้อมในแต่ละเรื่อง โดยควรยกตัวอย่างการดาเนินการและผลการ
ดาเนินการประกอบการอธิบาย
Advance (Alignment)

ส่วนราชการควรสร้าง สภาพแวดล้อม

- สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากรมี

ที่เอื้อให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานระดับรองลงมา

ความรับผิดชอบ (Empower) กล้า

✓ มีความรับผิดชอบ

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อมสนับสนุนการทางาน

ตัดสินใจ เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุน

✓ กล้าตัดสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล

การทางานและการแก้ปัญหา เพื่อ

✓ เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนการ

บุคลากรในระดับบุคคล และมอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ใน

บรรลุแผนงานหลักขององค์การ

✓

-มีระบบการมอบอานาจเพื่อกระจายอานาจการตัดสินใจให้

ระบบ DPIS

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ทางานและการแก้ปัญหา
✓ มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
พร้อมสนับสนุนการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
นอกจากระบบฐานข้อมูล DPIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรแล้ว หน่วยงานควรนาเสนอระบบ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนการทางานในกระบวนงานหลักด้วย
Significance (Integration)

✓ มีการทางานเป็นทีมภายในองค์การ

✓

- มีการทางานเป็นทีมภายในกรมฯ โดยได้แต่งตั้งคณะทางาน

- การทางานที่เป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง ✓ มีกระบวนการสร้างความร่วมมือกับ
มีความคล่องตัว และสามารถทางาน
เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน

เพื่อดาเนินงานด้าน big data เพื่อให้เกิดการทางานที่มี

ร่วมกับเครือข่ายภายนอก เพื่อนาไปสู่

ภายนอกในลักษณะของทีมสห

กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล

แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมี

สาขา (Trans-disciplinary) มี

- มีการทางานร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลขนาด

ประสิทธิผล

กระบวนการสร้างความร่วมมือกับ

ใหญ่ (BIG DATA) ของกรมอุตุนิยมวิทยา และผลการ

เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชน

ดาเนินงานที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ภายนอกในลักษณะของทีมสห

-กรมอุตุนิยมวิทยา กับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

สาขา (Trans-disciplinary) เพื่อ

จากัด ได้มีการดาเนินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานด้าน

ร่วมกันแก้ปัญหา

อุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับบริษัทวิทยุ

ประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถบูรณาการความร่วมมือ

การบินแห่งประเทศไทยจากัด (Letter of Agreement:
LOA ) เพื่อแก้ปัญหา Findings ของ ICAO ตามโครงการ
USOAP - CMA โดยได้ดาเนินการจัดทาข้อตกลงการ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินระหว่างอต. และบวท.
ทั้งสองหน่วยงานได้เริ่มการดาเนินร่างคู่มือปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบินระหว่าง อต. กับ บวท. จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งกรมฯ มีการร่วมลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และ บริษัท
วิทยุการบิน พิธีลงนาม (Letter of Agreement: LOA ) ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการ
บิน ที่สนับสนุนการเดินอากาศทั้งในและระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) กาหนด
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
5.3 การสร้าง Basic (A&D)
วัฒนธรรม

- การสร้างวัฒนธรรมในการทางานที่

การทางานที่ เป็นมืออาชีพ เปิดโอกาสในการ

✓ การสร้างวัฒนธรรมในการทางานที่

ผ่าน
✓

- การสร้างวัฒนธรรมในการทางาน โดยการปลูกฝังค่านิยม

เป็นมืออาชีพ คือ มีความรอบรู้

หลักของกรมฯ คือ "ESIES"

เชี่ยวชาญ และถูกต้องตามมาตรฐาน

-แปลงค่านิยมกรมฯ สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้

ดี และความ นาเสนอความคิดริเริ่ม และสนับสนุน ✓ เปิดโอกาสในการนาเสนอความคิด
ร่วมมือ
ความคิดสร้างสรรค์
ริเริ่มและสนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์

ของค่านิยมกรมฯ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม
เผยแพร่ค่านิยมไว้ในเว็บไซต์กรมฯ เปิดเพลงค่านิยมกรม
อุตุนิยมวิทยาผ่านทางเสียงตามสายภายในกรมฯ ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ พิมพ์ค่านิยมกรมฯ ไว้ในท้าย
บันทึกข้อความ เป็นต้น

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

- เปิดโอกาสให้นาเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากบุคลากร
โดยมีโครงการถ่ายทอดความรู้จากการไปศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมในต่างประเทศ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน
ควรแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมในการทางานที่เป็นมืออาชีพของกรมอุตุนิยมวิทยาคืออะไร และกรมได้มีแนวทางการ
ดาเนินการอย่างไรในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการดาเนินการอย่างมืออาชีพ รวมทั้งควรแสดงให้เห็นถึงการเปิดเวที
หรือการสร้างสภาพแวดล้อมอย่างไรที่เป็นระบบ ที่จะทาให้บุคลากรสามารถเสนอแนวคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนางานได้
Advance (Alignment)

✓ มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

✓

- มีกระบวนการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ

- การค้นหาปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมี

ผูกพัน การทุ่มเท และผลการ

บุคลากร โดยการประชุมระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของ

ความผูกพัน ทุ่มเท มีผลการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมฯ เพื่อวิเคราะห์จากผลสารวจ

ที่ดี และสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ ✓ นาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
นาไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การ
บุคลากรมาใช้ในการสร้างให้เกิด

ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจาปี
งบประมาณ 2560 ของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อค้นหาปัจจัยที่มี

แรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรเกิดความ

ความสาคัญต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ผูกพัน และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี

ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร ผู้บริหารระดับสูง ผลตอบแทน

✓ มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

งานที่ทา ผู้คนในองค์กร สถานการณ์ของตนเองและ

ปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์

สภาพแวดล้อม และผู้บังคับบัญชาโดยตรง

ขององค์การ

-นาผลการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมฯ
มาจัดทาแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยาประจาปีงบประมาณ 2561-2564 และ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

แผนประจาปี ที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพัน และเกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี
-มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุกฯ ของกรมฯ ซึ่งส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไปเกินร้อยละ 80
ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติราชการได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Significance (Integration)

✓ สร้างวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้น

ไม่ผ่าน
✓

-สร้างวัฒนธรรมการทางาน โดยมีการถ่ายทอดค่านิยม

- การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่มี

ความคล่องตัวและการมี

องค์การลงสู่กอง/ศูนย์ โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดผู้นา

ประสิทธิภาพสูง สร้างความภูมิใจ และ

ประสิทธิภาพสูง

องค์การ ในการนาค่านิยมกรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ ตามคา

ความเป็นเจ้าของ ให้แก่บุคลากร

✓ ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุก

(Public Entrepreneurship) และ

✓ สร้างแนวคิดของการเป็น

ร่วมมือเพื่อนาพาองค์การไปสู่

ผู้ประกอบการสาธารณะ โดยมุ่งเน้น

ความสาเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับ

ประโยชน์ของส่วนรวม ผู้รับบริการ

สังคมและประชาชน

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลัก
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

รับรองฯ ระดับหน่วยงาน ประจาปี 2560

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการทางานว่าได้ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงรุกและการเป็นผู้ประกอบการ
สาธารณะอย่างไร
✓ การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆที่

5.4 ระบบ

Basic (A&D)

การพัฒนา

- ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สร้างคน

ครอบคลุมเรื่องความรู้ความสามารถ

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของกรมฯ โดยกาหนดให้

บุคลากร

ให้มี

ในการทางาน และการแก้ปัญหา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ และการเปลี่ยนแปลง และ

•
•

•

คุณธรรม จริยธรรม
มีความรู้และทักษะในการ
แก้ปัญหา
ทักษะด้านดิจิทัล และความ
รอบรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

✓

-จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร กรมฯ ปี 2558 -2561 เพื่อเป็น

✓ คุณธรรม และจริยธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น มีหลักสูตรการพัฒนา

✓ ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

บุคลากรที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป็นต้น
-จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น ฝึกอบรมข้าราชการที่บรรจุเข้ามาใหม่ ฝึกอบรมการ
ขอรับทุนการศึกษาไปต่างประเทศ เป็นต้น

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)
- ระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน

✓ มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนอง

ผ่าน
✓

สร้างสมรรถนะหลักขององค์การ ทั้งทักษะความรู้ และความ

ยุทธศาสตร์

สั่งสมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญใน ✓ แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการ
ด้านต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อ
สร้างสมรรถนะหลักขององค์การ ทั้ง
สมรรถนะหลักและการบรรลุเป้าหมาย

ทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

เฉพาะด้าน
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

-กรมฯ ได้มีการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้ในแผนสร้างความก้าวหน้า ของกรม
อุตุนิยมวิทยาแล้ว

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

link ที่แนบมาเป็นการเข้าด้วยระบบ intranet จึงไม่สามารถเข้าถึงได้ ทาให้ไม่สามารถพิจารณาว่าแผนพัฒนา
บุคคลากรตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และการสร้างสมรรถนะหลักขององค์การ ทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอย่างไร
Significance (Integration)
- ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นาให้
มีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้

o การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
o การพัฒนาบุคลากรและผู้นาให้มี
ความรอบรู้ เป็นนักคิด มี

ตัดสินใจและมีความคิดในเชิงวิกฤติ

ความสามารถในการตัดสินใจ มี

พร้อมรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก

ความคิดเชิงวิกฤต (Critical

ยิ่งขึ้น (Fluid

Thinking) ที่จะพร้อมรับกับปัญหา

Intelligence/Complex problem

ที่มีความซับซ้อน

คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน 95.00

-ไม่ม-ี

สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย

หลากหลาย มีความรอบรู้ สามารถ

solving)



ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

4.75

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

3.25

ผลการประเมิน หมวด 6 : การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
6.1

Basic (A&D)

✓ แนวคิดการออกแบบกระบวนการ

✓

- มีกระบวนการทางานที่ออกแบบบนแนวคิดที่เชื่อมโยงตั้งแต่

กระบวนการ - การออกแบบกระบวนการทางานให้

ทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ

ต้นจนจบ ทาให้เกิดคุณค่าแก่ประชาชน มีการวิเคราะห์

ทางาน

มีการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End-

(End-to-end process design)

รอยต่อระหว่างกระบวนการที่ข้ามส่วนราชการ รวมทั้งการ

เชื่อมโยง

to-end process design) เพื่อส่ง

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่

ประสานงานที่ต้องผ่านหลายส่วนราชการ ยกตัวอย่างเช่น ใน

ตั้งแต่ต้นจน

มอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าแก่

ประชาชน และไม่เกิดผลกระทบเชิง

กระบวนการพยากรณ์อากาศการบิน มีกระบวนการทางาน

จบ นาไปสู่

ประชาชน รวมถึงประสานการทางาน

ดังนี้

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลลัพธ์ที่

ที่ข้ามส่วนราชการ (Cross-boundary

ต้องการ

process) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ✓ การประสานงานในกระบวนการที่

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ลบต่อสิ่งแวดล้อม

1. ข่าวอากาศการบิน โดยนาข้อมูลข่าวอากาศการบินจาก
ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศการ

ต้องผ่านหลายส่วนราชการ เพื่อให้

บินจากระบบ WAFS GTS ผ่านเครือข่ายจากบริษัทวิทยุการ

เกิดประสิทธิผล

บิน AFTN Internet และช่องทางอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล
2.วิเคราะห์แปลความหมาย โดยนาข้อมูลต่างๆนาเข้าระบบ
OPMET SERVER เพื่อการพยากรณ์และติดตามอากาศการ
บิน
3.ผลิตแผนที่อากาศการบิน โดยนาเข้าระบบ OPMET
SERVER , WEB SERVER ผลิตข่าวพยากรณ์อากาศการบิน
ข่าวตรวจอากาศการบิน ข่าวคาเตือน เอกสารประกอบการ
บิน และภาพเรดาร์
4.เผยแพร่ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน เพื่อให้บริการกับ
Operators, นักบิน, ATC, Search & recur, Airp.
Management ฯลฯ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ การติดตามควบคุมกระบวนการโดย

ผ่าน
✓

-กรมฯ ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ในการติดตามควบคุม

- มีการติดตามควบคุมกระบวนการ

ใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์จาก

การประเมินผล และเชื่อมโยงกระบวนการทางาน เช่น การ

โดยใช้ตัวชี้วัดและใช้ประโยชน์ จาก

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ติดตามข้อมูลการเชื่อมโยงการทางานกับเครือข่ายข้อมูลน้า

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และข้อมูล ✓ การติดตามควบคุมกระบวนการโดย

แห่งชาติ โดยมีอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นกรรมการ ใน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ร่วมกับเครือข่ายภายนอกเพื่อการ

การใช้ข้อมูลร่วมกับเครือข่ายจาก

คณะกรรมการทรัพยากรน้าแห่งชาติ (กนช.) และได้

ทางานที่เกิดประสิทธิผล

ภายนอก

ดาเนินงานตามข้อกาหนดของศูนย์ข้อมูลน้าแห่งชาติ
-ดาเนินการตามข้อกาหนดสถาบันการบินพลเรือน และ
บริษัท วิทยุการบิน

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ตัวชี้วัดในการติดตาม/ควบคุมกระบวนการทางาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการติดตามดังกล่าว
Significance (Integration)

✓ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ

✓

- ด้านการพยากรณ์อากาศการบิน ได้มีการบูรณาการ MOU

- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ

กระบวนการและการติดตามรายงาน

กับต่างประเทศในหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง

กระบวนการ และการติดตามรายงาน

ผลอย่างรวดเร็ว

- กองพยากรณ์อากาศการบินผ่านการการประเมินระบบ

ผลอย่างรวดเร็ว ฉับไว และตอบสนอง ✓ การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาที่
การบูรณาการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เกิดขึ้น หรือการใช้ข้อมูลเทียบเคียง

บริหารคุณภาพการบริหารจัดการ ISO 9001:2015

(Operational excellence)

(Benchmarks) ผลการดาเนินงาน

-การเทียบเคียงกระบวนการพยากรณ์อากาศก่อนการนา

เพื่อออกแบบกระบวนการทางานให้

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศผ่าน

ตอบสนองการบูรณาการที่มุ่งสู่ความ

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook live, Clip การพยากรณ์

เป็นเลิศ

อากาศผ่าน Youtube พบว่ามีผลการดาเนินงานหลังปรับ

-มีระบบบูรณาการด้านแผ่นดินไหว

กระบวนการผู้รับบริการให้ความสนใจมากขึ้นอย่างชัดเจน
-มีการทบทวนกระบวนการ by product
- การเทียบเคียงการให้บริการข่าวพยากรณ์อากาศผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook live, Clip การพยากรณ์

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

อากาศผ่าน Youtube มีผลการดาเนินงานหลังปรับ
กระบวนการดีขึ้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
6.2 การสร้าง Basic (A&D)

✓ มีการบริหารจัดการกระบวนหลัก

ผ่าน
✓

-มีบริหารจัดการกระบวนงานหลัก และกระบวนการ

นวัตกรรมใน - การบริหารจัดการกระบวนการอย่าง

และกระบวนการสนับสนุนอย่างเป็น

สนับสนุนอย่างเป็นระบบและปรับปรุงมาสู่บริการดิจิทัล โดย

การปรับปรุง เป็นระบบทั้งกระบวนการหลัก และ

ระบบ

การวิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการหลัก ได้แก่ 1)

ผลผลิต

กระบวนการสนับสนุน มีการติดตาม

กระบวนการ และปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
การ
ให้บริการ

โดยมุ่งเน้นคุณค่าแก่ประชาชน

✓ กาหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
ควบคุมการดาเนินการ
✓ มีแนวทางและเครื่องมือในการ

กระบวนการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย 2)
กระบวนการพยากรณ์อากาศการบิน 3)กระบวนการเฝ้าระวัง
และรายงานการเกิดแผ่นดินไหว 4)กระบวนการบิริการ

ปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และ

สารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 5) กระบวนการตรวจวัดข้อมูล

การบริการให้ดีขึ้น

อุตุนิยมวิทยา
กระบวนงานสนับสนุน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านการ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)บริหารจัดการเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา 3)บริหารการเงินการคลังและงบประมาณ 4)
การจัดซื้อจัดจ้าง 5)การบริหารทรัพยากรบุคคล
- กาหนดตัววัดในกระบวนการ และติดตามควบคุมตัววัดทั้ง
ในกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน เช่น
กระบวนการพยากรณ์การบิน กาหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ
คือ จานวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินระบบบริหาร
คุณภาพการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 เป็นต้น

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

- มีแนวทางในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการ
บริการให้ดีขึ้นโดยได้ทบทวนผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการทางานให้ดีขึ้น สามารถ
ลดขั้นตอนการทางานได้ นาดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ ส่งมอบ
บริการที่รวดเร็วมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความ
หลากหลายของสารสนเทศที่จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
สร้างตัววัดความสาเร็จ และกาหนดผู้รับผิดชอบหลัก
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

Advance (Alignment)

มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงให้

การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง

เกิดขึ้นใน

หน่วยงานทั้งหน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้

กระบวนการ

✓ กระบวนหลัก

เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั่วทั้งองค์การ เช่น โครงการพัฒนา

✓ กระบวนการสนับสนุน

เครื่องเตือนภัยการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความร้อน เพื่อ

✓ การบริการประชาชน

เตือนภัยให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยจะแสดงผลผ่าน

✓ ความสะดวกในการรับข้อมูล

Mobile App. เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ

•
•
•
•

กระบวนการหลัก
กระบวนการสนับสนุน
การบริการประชาชน
ความสะดวกและการสื่อสาร

✓

- กรมฯ ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดการสร้างนวัตกรรมลงสู่ระดับ

ไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวสาร

- สร้างช่องทางในการบริการประชาชนเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว
ในการรับข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาผ่าน Application
เช่น TMD Smart Sim, Facebook ของกรมฯ กลุ่ม
Line สื่อมวลชน เป็นต้น
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการนานวัตกรรมไปปรับปรุงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน
Significance (Integration)
- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง

✓ การสร้างความร่วมมือกับทุกภาค

✓

-มีข้อตกลงระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นาไปสู่การเตือนอุทกภัยในเขต

ส่วนในการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ

ผลผลิต และการแก้ไขปัญหาในเชิง

✓ การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงที่มี

เทศบาลนครหาดใหญ่

กระบวนการระดับองค์การ จนเกิด

ผลกระทบสูงจากการมีส่วนร่วมของ

-สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลเชิงวิชาการ

ความเป็นเลิศ นาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น

ผู้เกี่ยวข้อง อาจดาเนินการผ่าน

ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศูนย์วิจัยภัยพิบัติ

ประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจ

Government innovation lab

ธรรมชาติภาคใต้ ) ในการจัดทาแบบจาลองน้าท่วมลุ่มน้า

(Public value)

โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิง

คลองอู่ตะเภาในการสนับสนุนการเตือนภัยอุทกภัยเทศบาล

ออกแบบ (Design Thinking)

นครหาดใหญ่
-ร่วมกันสร้างกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจแจ้งเตือน
อุทกภัย แบบบูรณาการข้อมูลวิชาการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สัญญาลักษณ์ธงสีแดง สีเหลือง สีเขียว ใน
การแจ้งเตือนอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่
-ปฏิบัติการร่วมกันในรูปคณะทางานเฝ้าระวังอุทกภัยจังหวัด
สงขลา ในการแจ้งเตือนอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่
-ร่วมสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่กับประชาชนในการแจ้ง
เตือนอุทกภัยแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมจาก ภาคราชการ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
http://www.hatyaicityclimate.org

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

6.3 การลด

Basic (A&D)

ต้นทุน การ

- มีการวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุน

แนวทางการดาเนินการ

✓ มีการวิเคราะห์ต้นทุน และการลงทุน

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน
✓

-มีคณะทางานพิจารณาการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ในทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ใน

ผลผลิต ของกรมอุตุนิยมวิทยา ทาการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

ใช้ทรัพยากร ในทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการ

กระบวนการหลักและกระบวนการ

หน่วยผลผลิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

เพื่อเพิ่ม

สนับสนุน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน

กาหนด และนาผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มา

ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนโดยรวม

รวม ต้นทุนโครงการ ต้นทุนด้านการ

กาหนดเป็นแนวทางในการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ

และความ

บริหารจัดการทั้งทางตรง ทางอ้อม

กรมอุตุนิยมจานวน 3 ด้าน ประกอบด้วย

สามารถใน

ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ จาแนก

1.ด้านการลดค่าใช้จ่าย จานวน 2 เรื่อง

หลัก และกระบวนการสนับสนุน เพื่อ

การแข่งขัน

เป็นสัดส่วนเพื่อนาไปใช้ในการ

2. ด้านการปรับปรุงกิจกรรม จานวน 2 เรื่อง

ติดตามควบคุม

3.ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง 1 เรื่อง
- ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพรายปี

✓ มีการวางแผนการลดต้นทุนทั้งระยะ

- คณะทางานพิจารณาการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

สั้นและระยะยาว

ได้วางแผนการลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
Advance (Alignment)

✓ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ผ่าน
✓

- มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

- นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลด

ในการทางานจากการใช้เทคโนโลยี

และรายงานผลการดาเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่

ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

และการแบ่งปันทรัพยากรในการ

31 ตุลาคม 2561

ทางาน จาก

ทางานร่วมกัน

•
•
•

นโยบายการลดต้นทุน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
แบ่งปันทรัพยากรในการ

✓ การติดตามผลการลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

ทางานร่วมกัน

แนวทางการดาเนินการ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
อย่างไร

Significance (Integration)
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

o การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้าง



-ไม่ม-ี

นวัตกรรมในการลดต้นทุน

นวัตกรรมในการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มขีด o การใช้ข้อมูลเทียบเคียง
ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้

(Benchmarks) ทั้งใน

ข้อมูล เทียบเคียงทั้งในระดับประเทศ

ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อ

และระดับนานาชาติ

การลดต้นทุนและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ความเห็นผู้ตรวจสอบ
✓ มีการติดตามควบคุมกระบวนการ

ไม่ผ่าน

6.4 การ

Basic (A&D)

มุ่งเน้น

- การติดตามควบคุมประสิทธิผลของ

หลักโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดของ

สนับสนุน ในมิติต่างๆ โดยการกาหนดตัวชี้วัดในคารับรอง

ประสิทธิผล

กระบวนการหลัก และตัวชี้วัดเชิง

กระบวนการหลัก ในมิติต่างๆ เช่น

การปฏิบัติราชการประจาปี ระดับหน่วยงาน เช่น ตัวชี้วัดเชิง

ทั้งองค์กร

ยุทธศาสตร์ทั้งในด้านคุณภาพ ความ

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ ต้นทุน ความ

คุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศระยะปานกลางมีความถูกต้อง

และผล

ปลอดภัย ต้นทุน เพื่อการส่งมอบ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ

แม่นยา ร้อยละ 73 เป็นต้น

กระทบต่อ

คุณค่าต่อประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

สังคม การดูแลสาธารณสุขและสา

ยุทธศาสตร์

เสีย

ธารณภัย เป็นต้น

ประเทศ

- การติดตามควบคุมกระบวนการ
สนับสนุนต่างๆ ภายในของส่วน

✓ มีการติดตามควบคุมกระบวนการ
สนับสนุนโดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัด

✓

- ติดตามควบคุมกระบวนการหลัก และกระบวนการ

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งใน

ของกระบวนการสนับสนุน ในมิติ

ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ต้นทุน

ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

เพื่อการส่งมอบคุณค่าต่อประชาชน

ประสิทธิผลของกระบวนการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผลการ

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

ไม่ผ่าน
link ที่แนบมาเป็นการเข้าด้วยระบบ intranet จึงไม่สามารถเข้าถึงได้

-ควรแสดงให้เห็นถึงแนวทาง/วิธีการติดตามผลการดาเนินงาน และการรายงานสภาพข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค
รวมถึงแนวทางในการแก้ไข รวมถึงตัวชี้วัดในกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนในมิติต่างๆ ทั้งด้าน
คุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัย ซึ่งการติดตามควบคุมกระบวนการหลัก เป็นไปเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกๆกระบวนการจะ
ดาเนินการได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบไว้ (ตาม 6.1) โดยไม่ว่าจะดาเนินการซ้ากี่ครั้ง หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการ จะได้ผลการดาเนินการตามมาตรฐานเหมือนเดิม
Advance (Alignment)

✓ การติดตามควบคุมตัวชี้วัดนา

✓

-มีการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงกระบวนงาน โดย

- การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด

(Leading Indicators) ทั้งเชิง

กาหนดข้อกาหนดที่สาคัญ ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และ

ผลกระทบ ที่อาจเกิดต่อประสิทธิผล

ป้องกันและเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลต่อ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ ใช้ระบบการควบคุมภายใน

ขององค์การโดย

ประสิทธิผลของกระบวนการ และ

และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ

•
•

การจัดการความเสี่ยง
นามาแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
การติดตามควบคุม
✓ การจัดการความเสี่ยงอย่างมี
กระบวนการหลักและ
ประสิทธิภาพ
กระบวนการสนับสนุน โดยใช้
✓ มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัย
ตัวชี้วัดและข้อมูลทั้งในเชิง
พิบัติและภาวะฉุกเฉิน การ
ป้องกันและเชิงรุก และ

- ใช้มาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
- ใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพผลการตรวจอากาศ
- ใช้กระบวนการประเมินความถูกต้อง แม่นยาของข่าว
พยากรณ์อากาศ
- สร้างตัววัดภายในกระบวนการ และตัววัดผลของ

รหัส

ผลการ

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ
กับเหตุการณ์ภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกระบวนการ
และนามาแก้ปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที
ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของ

เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ

กระบวนการ และติดตามประเมินผลตัววัดเหล่านั้น

และภาวะฉุกเฉินตลอดจนการเตรียม

-จัดเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ทั้งใน

ตัวล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหาย

กระบวนการหลัก และกระบวนสนับสนุน

•

คาอธิบายผลการประเมิน

ประเมิน

- มีการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสาคัญในการปฏิบัติราชการของกรมฯในกรณีเกิด
ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และจัดทาแผนบริหารความ

กระบวนการ และนามาแก้ปัญหาได้

ต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ กาหนดโครงสร้างและทีมงาน

อย่างทันท่วงที

การบริหารความต่อเนื่อง ทั้งในระดับกรมฯ และระดับ
หน่วยงาน
-กาหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) กาหนด
แนวทางการบริหารความต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุ และการ
กลับคืนสถานการณ์ ซึ่งต้องพิจารณาถึง การปรับระดับ
เหตุการณ์ ประเมินระดับของความรุนแรงและผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่สาคัญขององค์การ ประเมินผลกระทบต่อ
กระบวนการดาเนินงานที่สาคัญของกรมฯ และการกาหนด
กลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง ครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือ
1) การจัดการกับเหตุวิกฤต 2) การจัดการความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติราชการ 3) การกู้คืนสถานการณ์
- ปรับปรุง แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ (
BCM) ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน

รหัส

ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ผลการ
ประเมิน

คาอธิบายผลการประเมิน

ไม่ผ่าน
link ที่แนบมาเป็นการเข้าด้วยระบบ intranet จึงไม่สามารถเข้าถึงได้

- ควรแสดงให้เห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงกระบวนงาน โดยกาหนดข้อกาหนดที่สาคัญ
ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของกระบวนการ ใช้ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ตามที่อธิบายมา
Significance (Integration)

✓ มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง

✓

-บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหน่วยงาน

- การประสานงานและบูรณาการของ

กระบวนการหลักและกระบวนการ

ระหว่างกองสื่อสารและกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เพื่อ

กระบวนการต่างๆ ทั้งภายในและ

สนับสนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

นาผลการตรวจวัดสภาพอากาศจาก AWS มาประมวลผลเป็น

ภายนอกเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

บรรลุยุทธศาสตร์

ข้อมูล Heat Index เพื่อเตือนภัยผลกระทบต่อสุขภาพ

ตอบสนองยุทธศาสตร์และส่งผลต่อ

✓ การประสานงานและบูรณาการทั้ง

เนื่องจากอากาศร้อน โดยให้บริการผ่าน API อีกทั้ง บูรณา

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ

ภายในและภายนอก เพื่อการบรรลุ

การความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงการ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ และผลกระทบต่อ

ท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงกลาโหมและกระทรวง

เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ

สาธารณสุข เพื่อเตือนภัยด้านสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยว และ

สิ่งแวดล้อม

กาลังพลกระทรวงกลาโหม

ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ไม่ผ่าน
หน่วยงานยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ดังกล่าวควรนาเสนอต่อเนื่องมาจากการดาเนินงานใน
ระดับ Advance
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน 95.00

4.75

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

2.50

ผลการประเมิน หมวด 7 : ผลลัพธ์การดาเนินการ
7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ รวมทั้งตัววัดที่ดาเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่กาหนดไว้ประจาปี และตัววัดร่วม ตัววัดด้านการดาเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

%

ปีล่าสุด

คะแนน ผลการตรวจ

ปีก่อน

ปีล่าสุด

ความสาเร็จ

73.53

74.38

101.89%

4

ผ่าน

86.73

86.47

100.55%

4

ผ่าน

98.56

99.19

101.21%

4

ผ่าน

(ตัวเลข)
1. ตัววัดตามภารกิจหลัก

ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์

73.00

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจ

อากาศระยะปานกลาง

ร้อยละ

ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

86.00

ของการแจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศ

ร้อยละ

ร้อยละของการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวตาม

98.00

เกณฑ์และมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

หรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้
(Function base, Area base)

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
ปีล่าสุด

%
ปีก่อน

ปีล่าสุด

ความสาเร็จ

72.88

47.22

62.96%

คะแนน ผลการตรวจ

(ตัวเลข)
2. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบาย

-ไม่ม-ี

และแผนรัฐบาล (Agenda base)
3. การดาเนินการด้านกฎหมาย
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดาเนินการด้าน

-ไม่ม-ี

กฎหมาย
4. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์

ร้อยละความสาเร็จของการปฏิบัติตาม

75.00

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี

ร้อยละ

2

5. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่น การ
บรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น
ตัวชี้วัดของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ
ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล

-ไม่ม-ี

เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการปรับปรุง
ระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอก
ประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน

2.80

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

2.80

ผ่าน

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน
เป็นการวัดผลด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ
ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ
ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

85.00

ได้ส่วนเสีย

ร้อยละ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุตุนิยมวิทยาและ

ผลการดาเนินงาน

%
ความสาเร็จ

คะแนน ผลการตรวจ

ปีก่อน

ปีล่าสุด

95.20

96.35

113.35%

5

8161.00

11443.00

381.43%

5

ผ่าน

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพึงพอใจ แผ่นดินไหว
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ใช้บริการของส่วนราชการ
2. ผลของความผูกพันและการให้ความ

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้

3000.00

ร่วมมือ

ความเข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยาและ

จานวน

ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้

แผ่นดินไหวแก่ประชาชน

การกาหนดค่าเป้าหมายควรกาหนดให้มคี วามท้าทายและสูงกว่าปีก่อนหน้า

ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการ
บริการจากส่วนราชการ

จานวนกลุ่มเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

ไม่ผ่าน

4.00
จานวน

10.00

5.00

125.00%

5

ผ่าน

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

7.90

17.30

%
ความสาเร็จ

คะแนน ผลการตรวจ

3. ผลการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสาเร็จ
ของการดาเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น

-ไม่ม-ี

ยอดการจาหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ
4. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่

จานวนของผู้รับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

10.00

เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผล

ผ่านเว็บไซต์อุตุนิยมวิทยา

จานวน

173.00%

5

ไม่ผ่าน

ได้
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้าน

ควรกาหนดตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ที่เกิดจากการให้บริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ อาจะใช้ตัวชี้วัดหลายตัว

การบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิด

ประกอบกัน เช่น ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลอุตุนยิ มวิทยาผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้
5. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน

ร้อยละของจานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ

80.00

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่

การแก้ไขตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

ร้อยละ

100.00

100.00

125.00%

5

ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเกิดผล
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน

5.00

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

3.00

ผ่าน

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง
ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

%
ความสาเร็จ

คะแนน ผลการตรวจ

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

%

ปีล่าสุด

ความสาเร็จ

3.00

150.00%

คะแนน ผลการตรวจ

(ตัวเลข)
1. จานวนนวัตกรรมต่อบุคลากร

จานวนนวัตกรรมที่ดาเนินการสาเร็จตาม

ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาก

แผน

บุคลากรของส่วนราชการ

2.00

2.00

5

จานวน

ผ่าน

การกาหนดค่าเป้าหมายควรกาหนดให้มคี วามท้าทายและสูงกว่าปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ควรระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ

2. การเรียนรู้และผลการพัฒนา

จานวนบุคลการที่ได้รับการฝึกฝนให้มี

500.00

ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนา

ความรู้ทักษะด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น

จานวน

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง

ร้อยละของตาแหน่งในสายงานหลักที่

100.00

ตามแผน

สามารถจัดทาเส้นทางความก้าวหน้า

ร้อยละ

544.00

1538.00

307.60%

5

100.00

100.00

100.00%

3

ผ่าน

บุคลากรของส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากร
และความก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งตามแผน
4. จานวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่าย
ภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

-ไม่ม-ี

ผ่าน

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

%
ความสาเร็จ

คะแนน ผลการตรวจ

(ตัวเลข)
5. จานวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจิต

200.00

ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

อาสาทั้งภายในและภายนอกที่ไม่ได้รับ

จานวน

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไป

ผลตอบแทน

เป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนอง
นโยบายหน่วยงาน

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ CSR ของกรมฯ

50.00

200.00

380.00

190.00%

5

65.00

80.00

160.00%

5

ผ่าน

ผ่าน

ร้อยละ
ไม่ควรกาหนดค่าเป้าหมายให้ลดลงกว่าผลดาเนินงานปีก่อน

คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน

4.60

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

4.60

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
วางใหม่ทั้งข้อ 7.4 เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ
ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

1. จานวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก

จานวนรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ

1.00

ผลการดาเนินงาน

%

คะแนน ผลการตรวจ

ปีก่อน

ปีล่าสุด

ความสาเร็จ

1.00

2.00

200.00%

5

1.00

2.00

200.00%

5

จานวน

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบ

ผ่าน

ของส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกที่แสดงถึงความสาเร็จในการปรับปรุง
กระบวนการ
2. จานวน Best practice

จานวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระบบ

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

1.00
จานวน

ไม่ผ่าน

ของส่วนราชการที่เป็น Best practice
ควรกาหนดตัวชีว้ ัดที่แสดงว่าส่วนราชการได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในการดาเนินงาน
ด้านใดด้านหนึ่ง

3. จานวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับ

จานวนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศ

10.00

กรม/ระดับกระทรวง

ชมเชยตามประกาศผลการปฏิบัติราชการ

จานวน

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบ

ตามคารับรองฯระดับหน่วยงาน

13.00

12.00

120.00%

5

ไม่ผ่าน

ควรกาหนดค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น (ไม่ใช่ลดลงกว่าผลการดาเนินงานปีก่อน) เพือ่ ให้เห็น
ถึงความท้าทาย

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ของส่วนราชการ ได้แก่

ร้อยละคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

75.00

- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที่ส่วนราชการ

ดาเนินงานของหน่วยงาน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

%

ปีก่อน

ปีล่าสุด

ความสาเร็จ

82.54

75.24

100.32%

คะแนน ผลการตรวจ

4

ไม่ผ่าน

ระดับกรมมอบให้หน่วยงานย่อยในสังกัด
- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบ

การกาหนดค่าเป้าหมายควรกาหนดให้มคี วามท้าทายและสูงกว่าปีก่อนหน้า

ให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ

-ไม่ม-ี

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการแข่งขัน โดย
ได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ
5. จานวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจาก
ภายนอก

จานวนบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาที่
ได้รับการยกย่องจากภายนอก

2.00
จานวน

2.00

3.00

150.00%

5

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสาเร็จของการเป็นต้นแบบ
ของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเอง
ได้รับการยกย่องจากภายนอก
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน

4.80

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

2.00

ผ่าน

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการในด้านต่างๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดาเนินการแล้วยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ
ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

1. การบรรลุผลของตัววัดร่วม

จานวนการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ ในพื้นที่

2.00

(กระบวนการที่ดาเนินการข้ามหลาย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

จานวน

หน่วยงาน)

(กปร.)

ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์การบรรลุผล
ของตัววัดร่วม ในการมีกระบวนการที่
ดาเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วน
ราชการ (Area base)

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

2.00

4.00

%
ความสาเร็จ
200.00%

คะแนน

5

ผลการ
ตรวจ
ผ่าน

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

2. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่ ร้อยละของผลผลิตพืชผลเกษตรที่ได้ผลิตผล

33.00

มีต่อด้านเศรษฐกิจ

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน

%
ความสาเร็จ

คะแนน

ปีก่อน

ปีล่าสุด

33.30

42.00

127.27%

5

20.00

20.00

133.33%

5

ผลการ
ตรวจ
ผ่าน

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดาเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ
3. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่ จานวนจังหวัดที่ได้รับข้อมูลสารสนเทศ

15.00

มีต่อด้านสังคม

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการประกันพืชผลทางการเกษตร

จานวน

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ

(ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ดาเนินการที่มีต่อด้านสังคม

การเกษตร)

ไม่ควรกาหนดค่าเป้าหมายให้ลดลงกว่าผลการดาเนินงานปีก่อน

4. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่ จานวนเครื่องเตือนภัยการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจาก

3.00

มีต่อด้านสาธารณสุข

ความร้อน

ร้อยละ

ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ

http://www.tmdrnd.com/PMQA4.0/7.5.php

0.00

3.00

100.00%

3

ดาเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข
5. ตัววัดผลกระทบจากการดาเนินการที่
มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ

-ไม่ม-ี

ดาเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน

3.60

ไม่ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

2.60

ผ่าน

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
เป็นการวัดความสาเร็จของการดาเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

%
ความสาเร็จ

คะแนน

ผลการ
ตรวจ

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

1. การลดต้นทุน (ทั้งในระดับ

ร้อยละของจานวนเงินงบประมาณในการจัดซื้อ

10.00

กระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน

กระดาษลดลง

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

10.00

12.74

%
ความสาเร็จ
127.40%

คะแนน

5

ผลการ
ตรวจ
ผ่าน

และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้)
ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับ

การกาหนดค่าเป้าหมายควรกาหนดให้มคี วามท้าทายและสูงกว่าปีก่อนหน้า

กระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน
และการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อลด
ต้นทุนในการทางาน
2. จานวนนวัตกรรมของการปรับปรุง

จานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง

กระบวนการ

13.00

13.00

14.00

107.69%

5

2.00

3.00

150.00%

5

จานวน

ผ่าน

ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการ
3. ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยี

จานวนแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นในส่วนราชการ

2.00
จานวน

ไม่ผ่าน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุง
กระบวนการ และการบริการจากการใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ควรกาหนดตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เช่น ประชาชนได้รับ
บริการรวดเร็วขึ้น เข้าถึงข้อมูลสะดวกขึน้

ค่า
ประเภทตัววัด

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ปีล่าสุด
(ตัวเลข)

จานวนสารสนเทศความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-

10.00

Book)

จานวน

ผลการดาเนินงาน
ปีก่อน

ปีล่าสุด

14.00

12.00

%
ความสาเร็จ
120.00%

คะแนน

5

ผลการ
ตรวจ

ไม่ผ่าน

ควรกาหนดค่าเป้าหมายให้สูงขึ้นกว่าผลการดาเนินงานปีก่อน

4. ประสิทธิผลของการบรรเทา

ร้อยละของการประกาศเตือนภัยธรรมชาติที่ทัน

100.00

ผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ

ต่อเหตุการณ์

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00%

3

ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิผลของการ
บรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ
5. นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย
กฎ ระเบียบ และกฎหมาย
ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงด้าน

-ไม่ม-ี

นโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย
คะแนนเฉลี่ยจากหน่วยงาน

4.60

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

คะแนนเฉลี่ย 7 หมวด จากหน่วยงาน 84.67%

4.23

คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตรวจ

2.60
3.10

ผ่าน

