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PMQA หมวด 7
ผลลัพธ์การดาเนินการ
ประจาปี 6526
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หมวด 7 : ผลลัพธ์การดาเนินการ
ในหมวดผลลัพธ์การดำเนินการ์ เป็นการตรวจประเมินว์าสวนราชการม์ีวิธีการอย์างไรในการประเม์ิน ผลการ์
ดำเน์ินการและการปร์ับปร์ุงในด์านที่สำค์ัญท์ุกด์านของส์วนราชการ ได์แก์ ผลล์ัพธด์านประส์ิทธิผลและการบรรลุ์
พ์นั ธก์ิจ ผลล์ัพธด์านการให์ความสำค์ัญผู์ร์ับบร์ิการและผู์ม์ีส์วนได์ส์วนเสีย ผลลัพธ์ด์านการมุ์งเน์นบ์ุคลากร ผลล์พั ธ์
ด์านองค์การและการกำก์ับด์ูแลส์วนราชการ ผลล์ัพธด์านงบประมาณ การเง์ินและการเต์ิบโต และผลล์ัพธด์าน์
ประส์ิทธ์ิผลของกระบวนการและการจ์ัดการห์วงโซ์อุปทาน์ นอกจากนี้ย์ังตรวจประเมินระด์ับผลการดำเน์ินการของ์
สวนราชการเปรียบเทียบกับคูเท์ียบ และสวนราชการอ์ื่นที่มภี ารกิจคลายคล์ึงกัน
ใหส์วนราชการนาเสนอระด์ับป์ัจจ์ุบ์ันและแนวโน์มของต์ัววัดหร์ือต์ัวชี้วด์ั ที่สำค์ัญของผลการดาเน์ินการด์าน
ตาง ๆ รวมทั้งใหแสดงขอมูลเช์งิ เปรียบเทียบที่เหมาะสม
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลและการบรรลุพนั ธกิจ : ผลการดาเนนิ การด้านประสิทธิผลตามพันธกิจเป็น
อย่างไร
ให์สร์ุปผลล์ัพธ์ด์านประส์ิทธิผลและการบรรล์ุพันธก์ิจตามแผนปฏิบ์ัต์ิราชการทีส่ ำค์ัญ์ โดยแสดงผลการ์
ดาเน์ิน การในป์ัจ จ์ุบ์ัน โดยเปร์ียบเท์ียบก์ับ เป์าหมาย แนวโน์มของผลการดาเน์ินการ และผลการดาเน์ิน การ์
เปรียบเทียบกับสวนราชการหรือสวนราชการอ์ื่นที่มีภารกิจคลายคล์ึงก์ัน
ก. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฏิบัตริ าชการ
(1) ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสว่ นราชการ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของการดาเนินการตามพ์ันธกิจหลักของสวนราชการใหเปรียบเทียบผลลัพธดังกลาว กับ์
ผลการดาเนินการของคูแข์ง และ/หรือสวนราชการอ์ื่น ๆ ที์มีการดาเนินงานที่คลายคลึงก์ัน์(*)
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด์านการบ์ูรณาการก์ับส์วนราชการที่เก์ี่ยวของก์นั ในการใหบริการ
นย.ไดมีการจัดทาตัวชีว้ ัดขึ้นใหม์เพื่อใหตัวชี้วดั ในขอนี้สงผลทีส่ ะทอนตอพันธกิจอันจะเป็นผลทาให
วิสัยทัศนของ์นย.นั้นบรรลุผล์ตัวชี้วัดคือ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
คาเป้าหมาย
2562 2563 2564
1. ตัวชี้วัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก
ของสวนราชการ
1.1

รอยละความสาเร็จ์ของการทบทวนตัวชี้วัดของ์
นบ.นย.์(5์ดาน์องคบุคคล์องควัตถุ์องคยุทธวิธี์
บริหารจัดการ์วิจัยและพัฒนา)

5 ดาน

-

-

-
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(๒)์ดานการนายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญของการบรรลุย์ุทธศาสตร์และแผนปฏ์ิบัติราชการ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญสงเสร์ิมสรางความแข์็งแกร์งของสมรรถนะหล์กั ของสวนราชการ (*)
ในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ์ นย.นั้นเป็นการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของ์ ทร.และยังจัดทาแผนยุทธศาสตรเพื่อถายทอดแผนการปฏิบัติประจาปีไปสู์ นขต.นย.ดวย์ ซึ่งตัวชี้วัดในหัวขอนี้จะเป็น
การทบทวนและจัดทายุทธศาสตรเพราะที่ผานมา์ นย.ยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่จะสามารถทาใหพันธกิจและวิสัยทัศนของ์
นย.บรรลุได
ลาดับ
ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดดานการนายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
2.1

การทบทวนรางยุทธศาสตร์นย.์20์ปี

คาเป้าหมาย

2562

นย.มีแผนยุทธศาสตร

-

2563 2564

-

-

7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ผลการดาเนนิ การด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร
ให์สร์ุปผลล์ัพธ ที่สำค์ัญของการให์ความสำค์ัญเกี่ยวก์ับผู์บร์ิการและผู์ม์ีส์วนได์ส์วนเส์ียรวมถ์ึงความ
พ์งึ พอใจและการสรางความสัมพันธ แสดงผลล์พั ธ์จาแนกตามผลผล์ิต กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเส์ีย
ก. ผลลัพธ์ดา้ นการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ผลลัพธ์ดา้ นการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
3.1

รอยละความความพึงพอใจ์จากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

คาเป้าหมาย

2562

รอยละ์90

-

2563 2564

-

-

(4) การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานการใหความสำคัญและการสร์างความสัมพ์ันธ์กับผูรับบร์ิการและผูมีส์วนไดสวนเส์ีย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
4. ตัวชี้วัดดานการใหความสาคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
4.1

รอยละการนาขอมูลจากแบบสอบถามความ
ไมพึงพอใจไปแกไข

คาเป้าหมาย

2562

รอยละ์100

-

7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเนน้ บุคคล : ผลการดำเนนิ การมุ่งเนน้ บุคลากรเป็นอย่างไร

2563 2564

-

-

ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ใหสร์ุปผลล์พั ธ์ดานการมุงเนนบุคลากรทีส่ าคัญ์ รวมถ์ึงผลล์ัพธด์านสภาพแวดล์อมการทางาน และการทาให์
บ์ุคลากรม์ีความผ์ูกพ์นั ธ แสดงผลล์ัพธจำแนกตามความหลากหลายของแต์ละกลุ์มและประเภทของบ์ุคลากร
(*) รวมทั้งใหแสดงขอมูลเช์ิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
(5) ขีดความสามารถและอตั รากาลังบุคลากร
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญดานขีดความสามารถและอ์ัตรากาลังบุคลากร รวมถ์งึ กาลังคนของสวนราชการและ์
ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร
ลาดับ
ตัวชี้วัด
5. ตัวชี้วัดดานขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
5.1

รอยละของการบรรจุกาลังพลตรงตาม์Job
Description Job Specification

คาเป้าหมาย

2562

รอยละ์50

-

2563 2564

-

-

(6) บรรยากาศการทางาน
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญดานบรรยากาศการทางาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สว์ัสดิภาพการบริการและ์
สิทธ์ิประโยชนสารับบุคลากร
ลาดับ
ตัวชี้วัด
6. ตัวชี้วัดดานบรรยากาศการทางาน
6.1

คะแนน์Happy Workplace จาก์ทร.

คาเป้าหมาย

2562

ระดับ์3

-

2563 2564

-

-

(7) การทาให้บุคลากรมคี วามผูกพัน
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานการทาใหบ์ุคลากรม์ีความผ์ูกพ์นั กับสวนราชการและทาใหส์วนราชการประสบ
ความสาเร์็จ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานความพ์งึ พอใจของบุคลากร

ลาดับ
ตัวชี้วัด
7. ตัวชี้วัดดานการทาใหบุคลากรมีความผูกพัน
7.1

รอยละผูขอโอนยายจาก์นย.์เทียบกับจานวนกาลัง
พลที่บรรจุ

คาเป้าหมาย

2562

นอยกวารอยละ
0.001

-

คาเป้าหมาย

2562

2563 2564

-

-

(8) การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผูน้ าของส่วนราชการ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานการพ์ัฒนาบ์คุ ลากร
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานการพัฒนาผูนาของสวนราชการ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
8. ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนา
ของสวนราชการ
8.1

รอยละการจบการศึกษา์หลักสูตรใน/นอก์ทร.

รอยละ์95

-

2563 2564

-

-

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกำกับดูแล : ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกำกับดูแลส่วน
ราชการเป็นอย่างไร
ใหสร์ุปผลล์พั ธ์ที่สาคัญดานการนาองค์การโดยผูบริหารของสวนราชการและดานการกำก์ับด์ูแลส์วนราชการ รวมทั้ง
ความรับผ์ิดชอบด์านการเง์ิน การปฏิบ์ัต์ิตามกฎหมาย การประพฤต์ิปฏิบ์ัต์ิอย์างม์ีจร์ิยธรรม ความร์ับผ์ิดชอบต์อส์ังคม และ
การสน์ับสนุนช์ุมชนที่สาคัญ แสดงผลล์พั ธ์จาแนกตามหนวยงานของสวนราชการ (*)
ก. ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์การ การกากับดูแลองค์การ และความรับผิดชอบต่อสังคม

(9) การนำองค์การ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของการส์ื่อสารของผูบร์ิหารของสวนราชการ และการสรางความผูกพ์นั กับบุคลากร และ์
ผูร์ับบริการและผูมีสวนไดสวนเส์ีย เพ์ื่อถายทอดว์ิสัยทัศนและค์านิยมสู์การปฏิบ์ัติ การกระตุนให์เก์ิดการสื์อสารในลักษณะ์
สองท์ศิ ทาง และการทาใหเกิดการปฏิบ์ัติการอยางจริงจ์ัง
ลาดับ
ตัวชี้วัด
9. ตัวชี้วัดดานการนาองคการ
9.1

รอยละความสาเร็จในการดาเนินการจัดทารายงาน
ควบคุมภายใน

คาเป้าหมาย

รอยละ์90

2562

-

2563 2564

-

-

(10) การกากับดูแลองค์การ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานการกากับด์ูแลส์วนราชการและความรับผิดชอบด์านการเง์ินทั้งภายในและภายนอก
ลาดับ
ตัวชี้วัด
10. ตัวชี้วัดดานการกากับดูแลองคการ

คาเป้าหมาย

10.1

รอยละ์80

คะแนน์PMQA

2562

-

2563 2564

-

-
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(11) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญดานการปฏ์ิบัติตามหร์ือปฏ์ิบัติได์เหนือกว์าข์อกาหนดดานกฎระเบียบข์อบังค์ับและ์
กฎหมาย
ลาดับ
ตัวชี้วัด
11. ตัวชี้วัดดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ
11.1

ผลการตรวจจาก์สตช.ดานการเงิน์(ขอผิดพลาด)

คาเป้าหมาย

2562

ลดลง

-

2563 2564

-

-

(12) การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของการประพฤต์ิปฏ์ิบัติตามหลักนิตธิ รรม ความโปรงใส และม์จี ริยธรรม
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญของความเช์ื่อมั่นของผ์ูมีสวนไดส์วนเส์ียที่มีตอผูบริหารของสวนราชการและต์อระบบ
การกำกับดูแลส์วนราชการ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญของพฤต์ิกรรมที่ละเมิดการประพฤติปฏิบัต์ิอยางมีจริยธรรม
ลาดับ
ตัวชี้วัด
12. ตัวชี้วัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม์
ความโปรงใส์และจริยธรรม
12.1

รอยละ์จัดการเรื่องรองเรียน

คาเป้าหมาย

2562

50

-

2563 2564

-

-

(13) สังคมและชุมชน
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญดานความรับผ์ิดชอบต์อสังคม และการสนับสนุนช์ุมชนที่สาค์ัญ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
12. ตัวชี้วัดดานสังคมและชุมชน
12.1

ความสาเร็จภารกิจชวยเหลือผูประสบภัย์HADR
(SAR ,NEO)

คาเป้าหมาย

เพิ่มขึ้น

2562

-

2563 2564

-

-

12
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต : ผลการดาเนินการด้านงบประมาณ การเงนิ และ
การเติบโต เป็นอย่างไร
ใหสร์ุปผลล์พั ธ์ที่สาคัญดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต แสดงผลลัพธจำแนกตามพ์ันธก์ิจ การบร์ิการ์
หรือกลุมผูร์บั บริการและผูมีส์วนไดสวนเสีย (*)
ก. ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
(14) ผลการดาเนนิ การด้านงบประมาณ และการเงิน
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของผลการดาเนินการด์านงบประมาณ และการเงิน รวมถ์ึงตัวว์ัดโดยรวม ดานการ์
บริหารงบประมาณ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของผลตอบแทนจากโอกาสเช์ิงยุทธศาสตร และผลการดาเนินการดานกองทุน (*)
ลาดับ
ตัวชี้วัด
14. ตัวชี้วัดดานผลการดาเนินการดานงบประมาณ์และ
การเงิน
14.1

รอยละความสาเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
รายจายภาพรวม

คาเป้าหมาย

รอยละ์95

2562

-

2563 2564

-

-

(15) การเติบโต
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด์านการเต์ิบโตของสวนราชการและการสร์างข์ีดความสามารถ์
ในการแข์งขัน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
15. ตัวชี้วัดดานการเติบโต
15.1

รอยละความสาเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
รายจายภาพรวม

คาเป้าหมาย

รอยละ์95

2562

-

2563 2564

-

-

7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่ อุปทาน คุณภาพ ประสิทธิภาพ )
: (ต้นทุน ผลการดาเนนิ การด้านประสิทธิผลของกระบวนการและระบบปฏิบัติการ
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ให์สร์ุปผลล์ัพธ์ที่สำค์ัญด์านประส์ิทธิผลและประส์ิทธิภาพของกระบวนการทีส่ ำค์ัญ์รวมทั้งผลล์ัพธของการ์
ควบค์ุมค์ุณภาพ ประส์ิทธิภาพ และต์นท์ุน ต์ัวว์ัดหร์ือต์ัวชี้วัดของการเตร์ียมพร์อม เพื่อภัยพ์บิ ์ัต์ิและภาวะฉ์ุกเฉ์ิน์
และการจ์ัดการห์วงโซ์อุปทาน และการจ์ัดการนว์ัตกรรม แสดงผลล์ัพธจำแนกตามพ์ันธก์ิจ์ การบร์ิการ หร์ือกลุ์ม์
ผูร์บั บริการและผูมีส์วนไดสวนเสีย (*)
ก. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ
(16) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของผลการดาเนินการด์านการปฏ์ิบัติการของกระบวนการทางานและ กระบวนการ์
สน์ับสนุนที่สำคัญ รวมทั้งค์ุณภาพ รอบเวลา การปร์ับปรุง การลดตนทุน และตัวว์ัดอ์ื่นๆ ที่เหมาะสมดาน์
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนว์ัตกรรมของกระบวนการ
ลาดับ
ตัวชี้วัด
16. ตัวชี้วัดดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
16.1

มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน

คาเป้าหมาย

เพิ่มขึ้น

2562

-

2563 2564

-

-

(17) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของประสิทธิผลของสวนราชการในดานความปลอดภ์ัย และการเตรียมพร์อม ตอภ์ัย์
พ์ิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
17. ตัวชี้วัดดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน
17.1

ทบทวนแผนเผชิญเหตุดานตาง์ๆ

คาเป้าหมาย
2์เรื่อง/ปี

2562

-

2563 2564

-

-

ข. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปาทาน
(18) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ตัวว์ัดหรือตัวช์ี้ว์ัดทีส่ าคัญของผลการดาเนินการด์านหวงโซอุปทานของสวนราชการ รวมทั้งการสนับสนุน ผลการ์
ดาเนินการของสวนราชการ
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ลาดับ
ตัวชี้วัด
18. ตัวชี้วัดดานการจัดการหวงโซอุปาทาน
18.1

ไมมี

คาเป้าหมาย

2562

-

-

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

2563 2564

-

-

