


ดา้นประสทิธผิลสว่น

ราชการและแผนปฏบิตั ิ

งาน 

ดา้นผลผลติและการบรกิารตาม

พันธกจิหลกัของสว่นราชการ 

การน ายทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิ
 

7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลและการ
บรรลพุนัธกจิ 

RM 1 รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ย
ละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการ
บรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตั ิ
ราชการของสว่นราชการ 

 
RM 2 รอ้ยละความส าเร็จของรอ้ย

ละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักในการ
บรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัค า
รับรองการปฏบิตัริาชการมติิ
ดา้นประสทิธผิลการปฏบิตั ิ
ราชการ     

 

7.1 ผลลพัธด์า้น

ประสทิธผิล 
และการบรรลพุนัธ
กจิ 



ดา้นการใหค้วามส าคญั

ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี 

ความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารและ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

7.2 ผลลพัธด์า้นการให้
ความส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

7.2 ผลลพัธด์า้นการให้
ความส าคญั
ผูร้บับรกิารและผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 

RM 3 รอ้ยละความพงึพอใจ
ของผูรั้บบรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยี 



ดา้นบคุลากร 

ขดีความสามารถและ

อตัราก าลงับคุลากร 

บรรยากาศการท างาน 

การท าใหบ้คุลากรมคีวาม

ผกูพนั 

การพฒันาบคุลกรและ

การพฒันาผูน้ า 

ของสว่นราชการ 

7.3 ผลลพัธด์า้นการ
มุง่เนน้บคุลากร 7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้

บคุลากร 
RM 4 รอ้ยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิการตาม
แผนกลยทุธก์ารบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 

RM 5 รอ้ยละความส าเร็จ
ของการด าเนนิการตาม
แผนสรา้งความผกูพัน
ของบคุลากร 



ดา้นการน าสว่น
ราชการ  
การก ากบัดแูลสว่น
ราชการ และความ
รบัผดิชอบตอ่สงัคม 
การน าสว่นราชการ 

การก ากบัดแูลสว่นราชการ 

กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

การประพฤตปิฏบิตัติามหลกันติธิรรม 

ความโปรง่ใส และจรยิธรรม 

สงัคมและชมุ 

7.4ผลลพัธด์า้นการน า
องคก์าร 
และการก ากบัดแูล  

7.4 ผลลพัธด์า้นการน า
องคก์รและการก ากบั
ดแูลสว่นราชการ 

RM 6 ระดับคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน (ITA) 

RM 7 รอ้ยละความพงึ
พอใจของบคุลากรทีม่ี
ตอ่การน าองคก์ารของ
ผูบ้รหิาร 



ก. ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 

การเงนิ และการเตบิโต 

 ผลการด าเนนิการดา้น

งบประมาณ และการเงนิ 

 การเตบิโต 
 

7.5 ผลลพัธด์า้น
งบประมาณ  
การเงนิ และการ
เตบิโต 

7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ 

การเงนิ และการเตบิโต 

RM 8 รอ้ยละการเบกิ

จา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย

ภาพรวม 



ก. ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล

ของกระบวนการปฏบิตักิาร 

 ประสทิธผิลและประสทิธภิาพของ

กระบวนการ 

 การเตรยีมพรอ้มตอ่ภาวะฉุกเฉนิ 
 

ข. ผลลพัธด์า้นการจดัการหว่งโซ่

อปุทาน 

 การจัดการหว่งโซอ่ปุทาน 

 

7.6 ผลลพัธด์า้น
ประสทิธผิลของ 
กระบวนการ และการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

7.6 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิลของ

กระบวนการ 

RM9 รอ้ยละความส าเร็จของ

รอ้ยละเฉลีย่ถว่งน ้าหนักใน

การบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดั

ของกระบวนการทีส่ าคญั 

RM10 รอ้ยละความส าเร็จเฉลีย่

ถว่งน ้าหนักความส าเร็จจาก

ผลสมัฤทธิข์องการจัดการ

ความรูต้ามแผนจัดการองค์

ความรู ้



8 
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การจัดล าดับความส าคัญ 

ของโอกาสในการปรบัปรงุ 



1. แนวทางการก าหนด Vital Few  
เพ่ือจัดล าดับความส าคญั 

• ตารางแบบ 2 ปัจจยั ระดบัผลกระทบหากไม่ด าเนินการ 

นอ้ย มาก 

ระดบั 

การปรบัปรงุ 

ง่าย 

 

ปรบัปรงุงา่ย 

ผลกระทบนอ้ย 

 

ปรบัปรงุงา่ย 

ผลกระทบมาก 

ยาก 

 

ปรบัปรงุยาก 

ผลกระทบนอ้ย 

 

ปรบัปรงุยาก 

ผลกระทบมาก 





ปรับปรุงง่าย  
ผลกระทบน้อย 

ปรับปรุงยาก 
ผลกระทบน้อย 

  ปรับปรุงยาก 
ผลกระทบมาก 

ปรับปรุงง่าย 
ผลกระทบมาก 

2 ตารางการจัดล าดับความส าคัญ 



OFI 

OFI 1 

OFI 2 

OFI 3 

OFI 4 

ความรนุแรง
ของปัญหา 

โอกาสของ
ความส าเรจ็ คะแนน 

รวม 
1     2    3   4   1     2    3   4   1    2   3   4 

ความถ่ี 
ของปัญหา 

3การจัดล าดับความส าคัญตามน ้าหนกัของ OFI 
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ความยาก – ง่าย โอกาสความส าเร็จของการปรบัปรงุ 

 

• ระดบัการปรบัปรงุ      เปอรเ์ซนตค์วามพรอ้มของทรพัยากร 

                              (คน เงิน เวลา และ วสัดอุปุกรณ ์) 

     

    ง่าย                มากกว่าหรอืเท่ากบั 50 %  ของแต่ละ         

                         ทรพัยากรท่ีตอ้งการ 

    ยาก                ต ่ากว่า 50% ของแต่ละทรพัยากรท่ี   

                         ตอ้งการ 
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ความยาก – ง่าย โอกาสความส าเร็จของการปรบัปรงุ 

 

 

ระดับผลกระทบ / ความรนุแรงของปัญหาของ 

องคก์รหากไม่ด าเนินการ 

 
 

 

ความเสียหาย ( ดา้นเวลา )                                                                 

มาก       ท าใหเ้กิดความลา่ชา้ของโครงการ  

               มากกว่า 3  เดือน 

  นอ้ย        ท าใหเ้กิดความลา่ชา้ของโคงการนอ้ยกว่า 3 เดือน 

 

ความเสียหาย (ดา้นการเงิน) 

  มาก                   มากกว่า 5 แสนบาท 

  นอ้ย                   ต ่ากว่า 5 แสนบาท 

 
  

•                                                         
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•                                                         

ระดับผลกระทบ /ความรนุแรงของปัญหา 

ขององคก์รหากไม่ด าเนินการ (ต่อ) 

 

ความเสียหาย(ดา้นช่ือเสียง)                                          

มาก       มีการเผยแพรข่่าวทัง้จากภายในและต่างประเทศ 

นอ้ย       มีการเผยแพรข่่าวในหนงัสือพิมพใ์นประเทศหลายฉบบั  

            2 – 3 วนั 

 

ความเสียหาย( ดา้นลกูคา้ ) 

มาก      ผ ูใ้ชบ้รกิารลดลงมากกว่า 50 คนต่อเดือน 

นอ้ย      ผ ูใ้ชบ้รกิารลดลงนอ้ยกว่า 50 คนต่อเดือน 

 
 



 

 

ตารางหาความสมัพนัธ์ระหวา่งทางเลือกกบัเกณฑ์ 
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ตารางตวัอย่าง 
การก าหนดระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์ 



การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร 

ชือ่แผนพฒันา

องคก์าร:

หมวด :

วตัถปุระสงค ์:

ตวัชีว้ดัหลกัของ

แผนงาน :

รายละเอยีดโดยยอ่ :

       

ตค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เมย. พค. มยิ. กค. สค. กย.

ลงนาม .................................................................

(............................................................)

หนว่ยงาน :

งบประมาณ :

ระยะเวลาด าเนนิการ :

วนัทีจ่ดัท า :

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

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

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

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

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

กจิกรรม/ข ัน้ตอน ระยะเวลา เร ิม่ตน้ ส ิน้สุด ผูเ้ก ีย่วขอ้ง
งบประมาณ

 (บาท)

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

ผลผลติ/ ดชันี

ความกา้วหนา้

ผูร้บัผดิชอบ

หลกั

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

พจิารณาเห็นชอบด าเนนิการ

พ.ศ.... พ.ศ. .....

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

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

แผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...............

เม ือ่เทยีบกบัเกณฑฯ์ :

(อา้งองิเลขขอ้ของเกณฑฯ์ 

ทีย่งัไมผ่า่นเกณฑฯ์)

หนว่ยงาน/จงัหวดั .......................................




