
แบบฟอร์มที่ 3
แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง

ชื่อผู้สมัครรางวัล : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

พิมพ์เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2562

หมวด 1 การนำองค์กร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

1.1 ระบบการนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน

    1.1.1	ระบบการนำองค์การของผู้บริหาร

✔ [/]ผู้บริหารมีวิธีการกำหนดทิศทาง

องค์การ รองรับพันธกิจปัจจุบัน

[/]ผู้บริหารกำหนดทิศทางองค์การที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ด้าน

...การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ปฏิบัติราชการ  เช่น การพัฒนาระบบ

e-license

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริกา

ร เป็นต้น...

เรื่อง  ...นโยบาย SMART OAP...

[/]ทิศทางองค์การที่กำหนดเป็น ดังนี้

     ๏ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อ สังคม

ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม เช่น

 ...มีระบบควบคุมภายในองค์กร

โดยมีการประเมินและวิเะคราห์ความเ

สี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

และกำหนดมาตรการในการจัดการคว

ามเสี่ยง

และรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อ

เนื่อง...

     ๏สร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

(ด้านเศรษฐกิจ/สังคม /สาธารณสุข

/สิ่งแวดล้อม) เช่น

 ...นำระบบ e-license

มาใช้ในงานบริการขอรับใบอนุญาต

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริกา

ร และมีการเชื่อมโยงระบบ NSW

กับกรมศุลกากร

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ

การในการนำเข้า

ส่งออกซึ่งวัสดุนิวเคลียร์

วัสดุกัมมันตรังสี

และเครื่องกำเนิดรังสี...

[/] ผ่าน 
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[] ไม่ผ่าน 
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[] ไม่ผ่าน 
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..........

...ผู้บริหารไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มขีดคว

ามสามารถในการแข่งขัน

และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ

...

...หน่วยงานยังไม่มีนวัตกรรมที่โโดดเด่

น หรือ application เข้ามาช่วย...

หมวด 1 การนำองค์กร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

    1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ

✔ [/]ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อม

เพื่อให้เกิด ดังนี้

     ๏การมุ่งเน้นพันธกิจ

     ๏การปรับปรุงผลการดำเนินการ

     ๏การเรียนรู้ระดับองค์การ

และระดับบุคคล

[/]ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อมเพื่อ

ให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ

และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการ

...ผู้บริหารมีนโยบายที่มุ่งเน้นผู้รับบริก

าร ดังนี้

จัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้รับบริการ 

ผู้ให้บริการต้องมี Service Mind

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้รับ

บริการ ณ จุด One Stop Service,

ให้มีเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามแก่ผู้รับบ

ริการทางโทรศัพท์ และอีเมลล์

และมีการสำรวจความพึงพอใจ

ความต้องการ

และความคาดหวังของผู้รับบริการเป็

นประจำทุกปี...

[/]ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม

เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้

     ๏เกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงในองค์การ

เช่น  ...นโยบาย SMART OAP

โดยให้ใช้ระบบ e-Service

ทั้งในกระบวนงานหลักและกระบวนง

านสนับสนุน...

     ๏การบรรลุวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์

เช่น  ...การจัดทำกฎกระทรวง กฎ

ระเบียบ

และข้อบังคับซึ่งออกตามความในพระ

ราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

และให้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติง

านเป็นประจำทุกปีเพื่อรองรับสถานก

ารณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

และให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้

ในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานภาย

ในสำนักงานฯ...

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...ผู้บริหารย้งไม่แสดงชัดเจนว่านวัตกร

รมที่หน่วยงานใช้

สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรในทางที่

พัฒนาขึ้นอย่างไร

มีผลการประเมินที่เด่นชัดหรือไม่...
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    1.1.3 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันการณ์

✔ [/]ผู้บริหารสื่อสารถ่ายทอด วิสัยทัศน์

นโยบาย เป้าหมาย

สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในลักษณะสำคัญ

องค์การ (ทั้งภายในและภายนอก)

เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ

และร่วมมือกันในการดำเนินการจน

เกิดผลสำเร็จ

[/]ผู้บริหารมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการสื่อสารสู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ทราบการตัดสินใจที่สำคัญ

(ทั้งภายในและภายนอก)

เพื่อให้เกิดผล ดังนี้

     ๏ความทั่วถึง โดยวิธีการ

 ...ใช้ Social Media

(https://www.facebook.com/ato

ms4peaceThailand)

ในการสื่อสารกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องแ

ละประชาชนทั่วไป

และแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางออ

นไลน์ หรือ โทร.02-5967600 ต่อ

4515,4111,

แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีผ่านระบบออน

ไลน์ สายด่วน 1296 หรือ โทร. 089

200 6243 , สอบถามข้อมูล

เสนอแนะความเห็นออนไลน์ หรือ

โทร 02 596 7600 ...

     ๏ความรวดเร็ว โดยวิธีการ

...ในการบริหารจัดการภายในจะใช้อีเ

มลล์ และ Application Line

ในการสื่อสารกับบุคลากรภายในสำนั

กงานฯ ...

[/]ผู้บริหารมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการสื่อสารสู่ทุกกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง

(ทั้งภายในและภายนอก)

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิผล

โดยมีผลสำเร็จที่สำคัญจาก

การสื่อสาร ที่รวดเร็ว ทั่วถึง

และทันการณ์ (ยกตัวอย่างกรณี

การสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์

ที่นำมาสู่การแก้ไขปัญหา

อย่างทันท่วงที)

เช่น 

...การระงับเหตุกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลี

ยร์และรังสี...

หมวด 1 การนำองค์กร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

 ...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นว่า

ช่องทางการสื่อสารครอบคลุมหรือไม่

ความพึงพอใจของทุกกลุ่มเป้นอย่างไร

ความรวดเร็วของการสื่อสารเป็นอย่าง

ไร

ผลการประเมินการใช้เป็นอย่างไร...

[] ไม่ผ่าน 

...ผู้บริหารไม่ได้ระบุว่าใช้เทคโนโลยีรู

ปแบบใด และรวดเร็ว

ทันต่อการตัดสินใจหรือไม่...
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1.2 การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส

    1.2.1 ผู้บริหารสร้างบรรยายกาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การด้านความโปร่งใส

✔ [/]ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ

ให้หน่วยงานเป็นองค์การที่มีความ

โปร่งใส ดังนี้

    

๏กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส

    

๏กำหนดมาตรการ/แนวทางในการ

สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน

    

๏มีมาตรการในการถ่ายทอดสู่การ

ปฏิบัติไปยังบุคลากรและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

[/]มีการกำหนดมาตรการเชิงรุก

ในการป้องกันการทุจริต และสร้าง

ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน เช่น

     ๏มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกัน

การทุจริต และสร้างความโปร่งใส

ในการ ปฏิบัติงาน

เช่น  ...ระบบจองคิวออนไลน์, ระบบ

e-Tracking,

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์...

    

๏การนำเครือข่ายมาใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน

เช่น 

...การร่วมมือกับผู้รับบริการทั้งภาครัฐ

และเอกชนในการดำเนินนโยบาย No

Gift Policy

และการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเ

รียนออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รั

บบริการทราบ และใช้ Social Media

Facebook

เพื่อรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกร

ะบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีค

วามโปร่งใส ...

     ๏การกำกับ ติดตาม

การดำเนินงาน เพื่อป้องกันทุจริต

และสร้างความโปร่งใส

เช่น 

...มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันก

ารทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนั

กงานปรมาณูเพื่อสันติ

Page 4/25

[/]ผู้บริหารเป็นต้นแบบในด้านความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เช่น 

...นโยบายเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวย

พร (No Gift Policy)

และจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ

และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ เช่น

จดหมาย, อีเมลล์,

ระบบร้องเรียนออนไลน์, Social

Media

และในเวทีการประชุม/สัมมนาฯ...

[/]หน่วยงานมีวัฒนธรรมใน

การปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส

เช่น 

...การดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติง

าน

และการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิ

บัติงานทุกปีเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เ

ปลี่ยนแปลงไป

และลดการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเ

จ้าหน้าที่ 

และมีการสอบทานกระบวนการทำงา

น

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติง

าน...



และมีการกำกับติดตามเป็นรอบ 6

เดือนทุกปีงบประมาณ,

มีระบบการกำกับติดตามและรายงาน

ผลการควบคุมภายในทุก ๖ เดือน

และมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนออน

ไลน์โดยมีการรายงานผลเป็นประจำทุ

กเดือน...

     oอื่น ๆ

ระบุ ..........

หมวด 1 การนำองค์กร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงมาตรการเชิงรุ

กในการป้องกันการทุจริต...

[] ไม่ผ่าน 

 ...ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบ

เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจา

กหน่วยงานภายนอก

ที่เป็นประจักษ์...

    1.2.2 การติดตาม

✔ [/]มีการกำหนดตัวชี้วัด ในการติดตาม

ด้านการป้องกัน การทุจริต

และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน 

[/]มีการติดตาม ทบทวน ทุกปี

เกี่ยวกับ ดังนี้

     ๏ประสิทธิผลของมาตรการใน

การป้องกันการทุจริตและการสร้าง

ความโปร่งใส

    

๏ตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต

และการสร้างความโปร่งใส

[/]มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้เพื่อกำกับการ ดำเนินงาน

เพื่อป้องกัน การทุจริต และสร้าง

ความโปร่งใส ในการปฏิบัติ งาน

เช่น 

...ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์,

ระบบจองคิวออนไลน์, ระบบ

e-Tracking, ระบบ e-Auction...

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเทคโ

นโลยีที่นำมาใช้

ช่วยเพิ่มความโปร่งใสจริงหรือไม่

จากสถิติที่ผ่านมาก

หรือจากการประเมิน...

    1.2.3 การจัดการเรื่องราวร้องเรียน

✔ [/]หน่วยงานมีข้อร้องเรียน/

การทักท้วงจากสาธารณะ
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[/]ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานไม่เคย

ถูกร้องเรียน/ทักท้วงจาก สาธารณะ
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[/]หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใส
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และสามารถตอบสนองกลับ/ ชี้แจง

ได้ทันท่วงที

เกี่ยวกับกับทุจริตและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน

ในการปฏิบัติงาน

ที่สามารถเป็นตัวอย่าง ที่ดีใน

การดำเนินการได้

เช่น  ...ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มีผลการประเมินคุณธรรมและความโ

ปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงา

นภาครัฐ (ITA) ในระดับสูงมาก...

หมวด 1 การนำองค์กร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

 ...หน่วยงานไม่ได้แสดงว่า

แนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานทำอ

ย่างไร ผลการประเมินของ ITA

มีค่าเท่าใด...

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

✔ [/]มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่าย

(ภาคประชาชน ภาคเอกชน

หรือท้องถิ่นจากองค์การภายนอก)

เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

กลไก/แนวทางดังกล่าว

คือ 

...เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกา

รรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ

และนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนั

กงานฯ...

[/]มีการดำเนินการร่วมกับเครือข่าย

(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ

ตั้งเป้าหมายในการ ดำเนินการ)

เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

เช่น การพัฒนาผลผลิต บริการ

มาตรการต่างๆ

โดยมีผลงาน/โครงการ/นโยบาย/

มาตรการที่ดำเนินการร่วมกับ

เครือข่าย

เช่น 

...โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่า

ยความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกา

รกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงา

นนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน

(ASEANTOM)...

และเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม

ได้แก่  ...ASEAMTOM...

[]มีผลงานที่โดดเด่นที่เป็น

นวัตกรรมอันเกิดจากการ

ดำเนินการร่วมกับ เครือข่าย

จนสามารถ แก้ไขปัญหา

ที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง

ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน และสร้างคุณค่ากับ

ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

องค์การ และประเทศ เช่น

     oนวัตกรรมเชิงนโยบาย

คือ ..........

     oนวัตกรรมการให้บริการ

คือ ..........

     oนวัตกรรมเชิงกระบวนการ

คือ ..........

     oอื่น ๆ

(ระบุ) ..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้ระบุถึงเครือข่ายภาย
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[] ไม่ผ่าน 

...ไม่ได้แสดงถึงแนวทางการทำงานร่ว
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[] ไม่ผ่าน 

..........



นอกที่ทำงานร่วมกัน

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำง

าน...

มกับเครือข่ายอันจะนำมาสู่การได้นวั

ตกรรมใหม่ๆ ...

หมวด 1 การนำองค์กร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

1.4 การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

✔ [/]มีการวิเคราะห์และกำหนดผล

กระทบเชิงลบ ดังนี้

     ๏มีการวิเคราะห์ผลกระทบ

เชิงลบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของการดำเนินโครงการ กระบวนการ

และยุทธศาสตร์

ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ /สังคม

/สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข

     ๏มีการกำหนดมาตรการป้องกัน/

แก้ไขผลกระทบเชิงลบ ต่อเศรษฐกิจ

/สังคม /สิ่งแวดล้อม/

สาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น)

[]หน่วยงานมีการใช้ประโยชน์ของ

เครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบ

เชิงลบ ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้

ทันการณ์ 

โดยมีเครือข่ายในการป้องกัน

ไม่ให้เกิด ผลกระทบเชิงลบใน วงกว้าง

ได้แก่ ..........

[]มีผลงานที่โดดเด่นที่สะท้อนให้

เห็นถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

ของการจัดการ ผลกระทบ

เชิงลบต่อสังคม และส่งผลกระทบ

ที่ดีต่อ ด้านเศรษฐกิจ/ สังคม/

สิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุข 

ได้แก่ ..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน

✔ [/]หน่วยงานมีกระบวนการกำหนด

ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถตอบ

สนอง ความต้องการ และสร้างคุณค่า

ต่อประชาชน โดยคำนึงถึง ดังนี้

     ๏การมีส่วนร่วมของบุคลากร

เครือข่าย

     ๏ประโยชน์/ ความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ๏สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอก

เช่น  ...SWOT Analysis, Gap

Analysis, วิเคราะห์ Chain of

Responsibility...

[/]หน่วยงานมียุทธศาสตร์และ

แผนงาน ที่ตอบสนอง ดังนี้

     ๏ความท้าทายในด้านพันธกิจ

การปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อ

สังคมและบุคลากร

     ๏การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นในอนาคต

[/]หน่วยงานมียุทธศาสตร์และแผน

งานที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน สร้างโอกาส

และส่งเสริมการพัฒนา ประเทศ เช่น

     ๏มีแผนนำระบบดิจิทัลมาใช้

ปรับเปลี่ยนการทำงาน

     ๏มีแผนการยกระดับ

การให้บริการ ที่รวดเร็ว ฉับไว

ต้นทุนต่ำ เข้าถึงได้ง่ายทุกที่ ทุกเวลา

     oอื่น ๆ 

(ระบุ) ..........

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว

✔ [/]หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว ดังนี้

     ๏ระดับองค์การ

     ๏ระดับปฏิบัติการ

     ๏ระดับประเทศ

[/]หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผล

กระทบของเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ส่งผล

ต่อการบรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการกำหนด

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ส่งผล ต่อยุทธศาสตร์

ดังนี้ (ยกตัวอย่าง 5 ตัวชี้วัด)

1 

...ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาศัก

ยภาพการเตรียมความพร้อมตอบสนอ

งเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลี

ยร์และรังสี...

2 

...ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาแผ

นการกำกับดูแลความปลอดภัยเครื่อง

ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย...
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[]หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ระดับองค์การ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

ผลกระทบทางตรง

และทางอ้อมที่ส่งผล ต่อเศรษฐกิจ

สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

และสามารถปรับแผนได้

หากเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก

ปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวโน้ม

การพัฒนา เทคโนโลยีในอนาคตที่

อาจส่ง ผลกระทบต่อการ ดำเนินงาน

โดยมีแผนรองรับ การเปลี่ยนแปลง

ที่สำคัญ

เช่น ..........



3 

...ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎ

หมาย ระเบียบ

และนโยบายด้านการกำกับดูแลความ

ปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรั

งสี...

4 

...ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี

นิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เปิดอุบัติเหตุทา

งนิวเคลียร์และรังสี...

5 

...จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใ

ช้ประโยชน์...

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

2.3	แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน

✔ [/]แผนการดำเนินงาน/แผนการ

ปฏิบัติการ มีความครอบคลุม

และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์

ทุกด้าน และมีการกำหนด ขั้นตอน

ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน

[/]แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติ

การ มีการคำนึงถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (ทำน้อยได้มาก)

การลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว

และสร้างคุณค่าต่อ ประชาชน

โดยใช้วิธีการ เช่น

    

๏ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับปรุงกระบวนการ/การบริการ

ได้แก่ 

...ระบบจองคิวการสอบเทียบเครื่องมื

อวัดรังสีออนไลน์,

ระบบการสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความป

ลอดภัยทางรังสี...

     ๏การปรับปรุงกระบวนการ

ลดการทำซ้ำและความ ผิดพลาด

ได้แก่ 
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[]แผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ

สนับสนุนความสำเร็จ ของยุทธศาสตร์

โดย

     oแผนฯ มีการบูรณาการ ร่วมกับ

แผนการพัฒนาขีด ความสามารถ

และอัตรากำลัง

     oแผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยี

     oแผนฯ เอื้อต่อการสร้าง

เครือข่าย

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

[/]มีการนำระบบดิจิทัล

มาใช้ในการดำเนินงาน ร่วมกับ

เครือข่าย และมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน

ในการปฎิบัติงาน



...การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากร

ผ่านระบบ National Single

Window

และการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้านกับกรมการป

กครองเพื่อลดการภาระและขั้นตอนค

วามยุ่งยากสำหรับผู้รับบริการ

และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลใบอนุญา

ตกับฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานปร

ะกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี...

    

oการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

ได้แก่  ...ระบบ e-license และระบบ

e-tracking...

     oอื่นๆ

(ระบุ) ..........

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่แสดงให้เห็นชัดว่าการใ

ช้เทคโนโลยีเหล่านีปรับปรุงกระบวนก

ารทำงานอย่างไร...

[] ไม่ผ่าน 

 ...ข้อมูลไม่ครบ...

2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว

✔ หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[/]หน่วยงานมีระบบในการติดตาม

ผลการดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

[/]หน่วยงานมีระบบรายงานผล

การดำเนินงานต่อสาธารณะ

[/]หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการ

ดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผน

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

โดยมีระบบงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้

ในการคาดการณ์

ได้แก่ 

...กลุ่มนโยบายและแผนจะมีการทบท

วนแผนยุทธศาสตร์ทุกปีเพื่อรองรับกั

บการเปลี่ยนแปลง ...

[]หน่วยงานมีแผนในการเตรียม

ความพร้อมต่อ การปรับเปลี่ยนแผน

ในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการ

แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน และเกิด

ผลกระทบใน วงกว้าง (Big Impact)

เช่น  ..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 
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[] ไม่ผ่าน 

..........



...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการท

บทวนแผนและการปรับแผนที่สำคัญ

รวมทั้งการคาดการณ์ผลการดำเนินงา

น

และการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ตา

มสภาพจริง...

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance
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หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

3.1 การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

✔ [/]หน่วยงานมีการดำเนินงานดังนี้

     ๏ค้นหา รวบรวม ข้อมูลความ

ต้องการและความคาดหวัง

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยวิธี

     ๏วิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

     ๏ตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มาจากข้อมูลความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[/]หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยี 

มาใช้ในการค้นหา และรวบรวมข้อมูล

เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง

ให้สนองตอบต่อ ความต้องการ

และความคาดหวังของผู้

รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ใช้

ได้แก่  ...e-Survey,

รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์, Social

Media (Facebook)...

หน่วยงานได้ดำเนินการ ดังนี้

[/]มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมา

วิเคราะห์ และประมวลผล

ข้อมูลความต้องการ และความ

คาดหวัง ของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

จากทั้งภายในและภายนอก

เพื่อนำไปสู่การ กำหนดนโยบาย

เชิงรุก ยกตัวอย่างนโยบาย

เชิงรุกที่เป็นผลมาจาก

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ...นโยบาย SMART OAP คือ

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้สนับสนุ

นการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อควา

มต้องการและความคาดหวังของผู้รับ

บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก

รวดเร็ว

และลดต้นทุนของผู้รับบริการ...

[/]มีการวิเคราะห์แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงที่กำลัง จะเกิดขึ้น

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจากก

ารวิเคราะห์ข้อมูลมีมาตรการเชิงรุกอ

ะไรบ้างที่จะตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มผู้รับบริการจากทั้งภายในแล

ะภายนอกได้อย่่างเหมาะ...

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

✔ [/]หน่วยงานมีการประเมินผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย

โดยมีการประเมิน ดังนี้
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[/]หน่วยงานนำผลการประเมินความ

พึงพอใจ และความผูกพัน

ของผู้รับบริการและ

Page 12/25

[/]หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูล

จากแหล่งอื่น ๆ เช่น
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     ๏ความพึงพอใจ

     ๏ความผูกพัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์

และกำหนดแนวทาง

ในการปรับปรุง/แก้ไขปัญหา ในเชิงรุก

เช่น  ...การพัฒนาระบบ e-license

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริกา

รในส่วนภูมิภาค,

การจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้รับบริกา

ร, การพัฒนาระบบ e-Tracking

เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดตามผล

การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

สำหรับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภ

าพ...

...การบูรณาการข้อมูลทะเบียนบัตรป

ระชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้านกับกรมการป

กครอง,

การบูรณาการข้อมูลการนำเข้าส่วนอ

อกผ่าน NSW กับกรมศุลกากร,

การบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบเค

รื่องกำเนิดรังสีกับกรมวิทยาศาสตร์กา

รแพทย์...

มาเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนา

ในด้านต่าง ๆ เช่น

     ๏การกำหนดแผนยุทธศาสตร์

     ๏สร้างนวัตกรรมในการบริการ

     ๏อื่น ๆ

(ระบุ)  ...ระบบ e-license, NSW...

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงถึงผลของการ

บูรณาการข้อมูลจากแหล่งภายนอก

และนำมาใช้แก้ปัญหาความต้องการข

องผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพที่โ

ดดเด่นอย่างไร

พัฒนางานการให้บริการอย่างไร...

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ

✔ [/]หน่วยงานมีการดำเนินการ  ดังนี้

     ๏มีกระบวนการทบทวนและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     ๏มีช่องทางการสื่อสารที่สามารถ

เข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ๏มีวิธีการในการถ่ายทอดไปสู่

การปฏิบัติในทุกพื้นที่

ได้แก่  
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[/]มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะกลุ่ม

(Segmentation Service)

ได้แก่  ...มีระบบ e-license

และe-tracking

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริกา

รขอรับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วั

สดุเครื่องกำเนิดรังสี
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[]มีการสร้างนวัตกรรมที่ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

ออกแบบการรับบริการได้

เฉพาะบุคคล (Personalize/

Customer Service)

ให้ระบุงานบริการ/ กระบวนการ

..........



...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้

าหน้าที่ประจำศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติป

ระจำภูมิภาค

เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานด้

านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจ

ากส่วนกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ว

มกัน

และกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนิ

นงานให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคใ

นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่

คณะทำงานกำหนด...

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้

ประกอบการในส่วนภูมิภาค

และจะได้ทราบถึงสถานะการขอรับบ

ริการ...

(ให้ระบุงานบริการ/กระบวนการ)

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

3.4 กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว

✔ [/]มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ที่เป็นระบบ ดังนี้

    

๏มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึง

ง่าย และหลากหลายต่อ ผู้ร้องเรียน

    

๏มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน

ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

     ๏เผยแพร่มาตรฐาน/กระบวน

การ การจัดการข้อร้องเรียน

ต่อสาธารณะ

หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[/]มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมา

สนับสนุนในการทำงาน และรวบรวม

ข้อมูล

[/]มีการตอบสนองกลับต่อ

ข้อร้องเรียน ทันที

[/]มีระบบการติดตามขั้นตอน

ความคืบหน้า ของเรื่องร้องเรียน

(tracking) ได้อย่างรวดเร็ว

อำนวยความสะดวกให้ กับประชาชน

โดยใช้ระบบ

...มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนออนไล

น์

โดยมีหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องเรียน

และตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 1

วันหลังรับเรื่องร้องเรียน

และจัดการข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภ

ายใน 15 วันทำการ
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หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[]มีการรวบรวมข้อมูล

สถิติข้อร้องเรียน มาเรียนรู้

และวิเคราะห์สาเหตุ นำมาแก้ปัญหา

ในเชิงรุก เพื่อลดอัตราข้อร้องเรียน

ที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้ำ

[]ผู้ร้องเรียนมีความ

เชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบ

การจัดการข้อร้องเรียน

ของหน่วยงาน



โดยจะมีการรายงานความคืบหน้ากับ

ผู้ร้องเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใ

นคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน...

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

4.1 การกำหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

    4.1.1 การกำหนดตัววัดและสารสนเทศที่สำคัญ

✔ หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[/]มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ เป็นต้น

[/]มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญ

เพื่อ

    

๏ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

     ๏การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     ๏การใช้ประโยชน์/ สร้างการรับรู้

ต่อประชาชน

[/]การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

เป็น ดังนี้

     ๏มีประสิทธิภาพ

     ๏มีปลอดภัย

     ๏มีความน่าเชื่อถือ

     ๏มีความพร้อมใช้งานและข้อมูล

ทันสมัย

     ๏สะดวกต่อผู้ใช้งาน

[/]ข้อมูลสารสนเทศถูกนำ

มาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถ

นำไปเผยแพร่ในรูปแบบ

ที่เข้าใจง่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ของ

สาธารณะ

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

    4.1.2 การนำเทคโนโลยีมาใช้

✔ [/]มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ติดตามตัววัดและจัดเก็บสารสนเทศ

ที่สำคัญ

เช่น  ...ระบบงานนโยบาย แผนงาน

โครงการ...

หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[/]มีแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทำงานและการรวบรวม ข้อมูล

ให้เป็นระบบดิจิทัล

[/]ข้อมูลสารสนเทศอยู่ ภายใต้

platform เดียวกัน เพื่อให้สะดวก

ต่อผู้ใช้ทุกกลุ่ม

[]หน่วยงานมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

กับส่วนกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ

เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลแบบบูรณาการ

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นว่ได้นำเ

ทคโนโลยีมาคิดตามตัวชี้วัดอย่างไร...

[] ไม่ผ่าน 

 ...ยังไม่มีความชัดเจน...

[] ไม่ผ่าน 

..........

4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล และตัววัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน

✔ [/]หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูล

และตัววัดทุกระดับ โดยเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินการกับค่าเป้าหมาย

รวมทั้งมีกลไกที่ใช้ ในการติดตามงาน

เพื่อแก้ไขปัญหาของ กระบวนการ
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หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[/]มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ค้นหาสาเหตุของปัญหา

และนำไปแก้ไขปัญหาใน

ระดับองค์การ/ยุทธศาสตร์

Page 16/25

หน่วยงานมีการดำเนินการ ดังนี้

[]มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุ

และคาดการณ์ผล ที่อาจจะเกิดขึ้น

และสามารถแก้ไขปัญหา

ได้อย่างทันท่วงที
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ต่าง ๆ ในหน่วยงาน เช่น ..........

[/]มีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดำเนินงานโดย

เปรียบเทียบกับคู่เทียบ ที่สำคัญ 

[]มีการนำเทคโนโลยีมา

ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์

เชื่อมโยงสาเหตุ และคาดการณ์ผล

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการวิ

เคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหา...

[] ไม่ผ่าน 

..........

4.3 การจัดการความรู้ และการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

✔ [/]มีกระบวนการจัดการความรู้

(รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่)

อย่างเป็นระบบ เช่น

    

๏มีการรวบรวมเป็นคู่มือหรือเอกสาร

     ๏มีการจัดทำเป็นฐานข้อมูล

     ๏มีการจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติ

     oอื่น ๆ

(ระบุ)  ..........

[/]มีกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์

และเชื่อมโยงข้อมูล

สารสนเทศและองค์ความรู้

จากภายนอก โดยเชื่อมโยงกับ

 ...กรมศุลกากร กรมการปกครอง

และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งช

าติ (องค์การมหาชน)...

[/]หน่วยงานมีการประยุกต์

ใช้สารสนเทศ และองค์ความรู้เพื่อ

สร้างนวัตกรรม

เช่น  ...การพัฒนาระบบ e-license

และปรับปรุงกระบวนงานโดยการไม่รั

บสำเนาบัตรประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริก

าร...

[]มีการวิเคราะห์ รวบรวม

และเชื่อมโยงองค์ความรู้

เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best

Practices) หรือสร้างมาตรฐานใหม่

จนนำไปถ่ายทอดสู่

การปฏิบัติของหน่วยงานอื่น

โดยมีผลงาน ที่โดดเด่น

เช่น ..........

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

4.4 การบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลและมีประสิทธิภาพ

✔ มีการดำเนินการ เช่น

[/]มีการวิเคราะห์กระบวนการ

และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการ

ทำงาน และการเตรียมทรัพยากร

(ระบบ บุคลากร งบประมาณ

เครื่องมือ ฯลฯ)
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[/]มีแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัด

แผนป้องกัน /การรับมือระบบ

ฐานข้อมูลของ หน่วยงาน

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

สามารถ ดำเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง
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[/]หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกระบวนการทำงาน

ที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก

ส่งผลให้หน่วยงาน มีผลสัมฤทธิ์ เช่น

     ๏การลดต้นทุน ระบุ
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เพื่อพร้อมรับการปรับเปลี่ยนระบบ

การทำงานให้เป็นดิจิทัล

[/]มีแผนและตัวชี้วัดในการรวบรวม

และการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ระบบ

ดิจิทัล

[/]มีแผนการและตัวชี้วัดรองรับ

การเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น

ระบบ ดิจิทัล เช่น

แผนดิจิทัลของหน่วยงาน แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย

โดยมีการ ดำเนินการ เช่น

     ๏รองรับต่อภัยพิบัติ

/สถานการณ์ฉุกเฉิน (Backup and

IT Contingency Policy)

     ๏ป้องกันระบบฐานข้อมูล

และปฏิบัติการบนไซเบอร์

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำมาใช้ ได้แก่

...จัดทำเอกสารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์สำหรับการประชุมโดยไม่แจกเอก

สาร และเปิดเอกสารการประชุมทาง

tablet...

     ๏ยกระดับประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารจัดการองค์การ ระบุ

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำมาใช้ ได้แก่

 ...ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,

ระบบจองรถออนไลน์,

ระบบใบลาออนไลน์...

     ๏ยกระดับประสิทธิภาพด้าน

การปฏิบัติงาน/บริการ ระบุ

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำมาใช้ได้แก่

 ...ระบบ e-license,

ระบบจองคิวออนไลน์,

ระบบแจ้งเตือนออนไลน์, ระบบ

e-Tracking...

     ๏อื่นๆ

ระบุ 

...ระบบรายงานปริมาณรังสีแกมาในอ

ากาศจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเค

ลียร์และรังสีในอากาศทั่วประเทศแบ

บ Real Time...

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไมได้แสดงถึงการวิเคราะ

ห์กระบวนงานและนำเทคโนโลยีดิจิต

อลมาใช้นั้นลดต้นทุนของกระบวนการ

ที่ไม่ใช่เพียงการลดกระดาษอย่างไร...
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

5.1 การจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

✔ [/]มีการประเมินขีดความสามารถและ

อัตรากำลังด้านบุคลากรที่หน่วยงาน

จำเป็นต้องมีในแต่ละระดับ

เพื่อตอบสนองต่อบทบาทภารกิจ

ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง

ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

[/]มีการวางแผนกำลังคน

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบทบาท

ภารกิจและยุทธศาสตร์ที่มี ในปัจจุบัน

[/]มีการนำผลการประเมินขีด

ความสามารถและอัตรากำลัง

มาใช้ในการวางแผน กำลังคน

เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลง ในอนาคต

[/]มีระบบการประเมินผล

บุคลากรด้านการ

ทำงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

[/]เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการวางแผนการพัฒนา

และกำหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าของตน

[]มีนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคลการส่งเสริมด้านต่างๆ

จากผู้บริหาร จนเกิดผล ดังนี้

     oการเสริมสร้างความคล่องตัว

ในการทำงานและ ตัดสินใจ

     oการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรม เพื่อให้บุคลากร ริเริ่ม

สร้างสรรค์ ปรับแนวทางการทำงาน

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

สอดรับกับภารกิจ

และความท้าทายในปัจจุบัน

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

5.2 ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์

✔ [/]มีการสร้างบรรยากาศการทำงาน

ทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่อง

ตัว สามารถทำงานได้สะดวกและ

เกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ

ดังนี้

     ๏ด้านสุขภาพอนามัย

     ๏ด้านความปลอดภัย

     ๏ปรับปรุงสถานที่ทำงาน

     ๏Smart office

(มีการนำเทคโนโลยีเพื่อช่วย อำนวย

ความสะดวกภายในองค์การ)

    

๏การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิด

ประสิทธิภาพสูง

[/]มีการจัดสรรทรัพยากรหรือจัดทำ

ระบบการทำงานที่คำนึงถึงคุณภาพ
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[/]มีมาตรฐานการทำงานของบุคลากร

มีการสร้างทัศนคติ

ที่ดีต่อกระบวนการ บริหารจัดการ

และกระบวนการทำงานมีจริยธรรม

ตรวจสอบได้

[/]มีผังการจัดการการมอบอำนาจ

และขอบเขตหน้าที่ ที่ชัดเจน

เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง ทันท่วงที

[/]มีการทำงานเป็นทีม

เพื่อผลสำเร็จของงานร่วมกัน

มีการพูดคุยหารือ เปิดรับความคิด

รวมทั้งร่วม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ปรับลักษณะการทำงาน

พร้อมรับความเสี่ยง

และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่

จะเกิดขึ้นร่วมกัน

[/]มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
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[]มีกระบวนการสร้างความร่วมมือ

กับทั้งภายในและภายนอก

ในลักษณะทีมสหสาขาวิชา

เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเป็นทีม

สมรรถนะสูงสามารถ แก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนได้ อย่างมีประสิทธิผล

ยกตัวอย่างการดำเนินการ ที่สำคัญ

..........



ชีวิตของบุคลากร หรือตามความ

ต้องการของแต่ละ กลุ่มบุคลากร

เพื่อสนับสนุนการทำงานของ

บุคลากร

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ

✔ [/]ปลูกฝังค่านิยมในการทำงาน

สร้างกลไกจูงใจกระตุ้นให้เกิด

ความร่วมมือ เกิดการทำงาน เป็นทีม

และมีประสิทธิภาพ สูง มีการทบทวน

ปรับปรุงเมื่อเหมาะสม

[/]มีการกำหนด สื่อสาร ถ่ายทอด

เพื่อสร้าง วัฒนธรรมองค์การในการ

ทำงานแบบมืออาชีพเพื่อให้

เกิดการปฏิบัติใน ทุกระดับ

[]มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความผูกพัน ของบุคลากร

ความสัมพันธ์ ระหว่าง

ความผูกพันต่อ ผลลัพธ์ขององค์การ

[]องค์การมีการหาสาเหตุ

ของปัญหาที่ เกี่ยวข้อง

กับบุคลากรอันส่งผล

ต่อประสิทธิภาพ การทำงาน

และนำไปสู่การแก้ไข การพัฒนา

การออกแบบกระบวนการ

ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการมี

ผลปฏิบัติงานที่ดี

[]มีกระบวนการในการปรับ แนวคิด

(mindset) ของข้าราชการ

ในทุกระดับ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ

ภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก

และสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน หน่วยงาน

และส่วนรวม

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

5.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร

✔ [/]มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุก

ระดับเกิดการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย

การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ไม่จำกัดเฉพาะการฝึกอบรม

เกิดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติได้จริง เช่น

     ๏ด้านคุณธรรมจริยธรรม

     ๏ด้านความรู้ความสามารถใน

การทำงานที่สอดคล้องกับ พันธกิจ

หลัก และยุทธศาสตร์องค์การ

ด้านความรู้และทักษะทางด้าน ดิจิทัล

นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ

     ๏ด้านการบริหาร การแก้ปัญหา
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[/]มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่

ตอบสนองต่อภารกิจ สมรรถนะหลัก

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

[/]การเรียนรู้ มีการกำกับติดตาม

เป้าหมาย และการให้ข้อมูลย้อนกลับ

(Feedback) ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง

และเป็นระบบมีการวัดผลหลัง

การอบรม

(นอกเหนือจากความพึงพอใจ)

[/]มีการสำรวจความต้องการ

มีการจัดสรร ให้บุคลากรเข้าร่วม

การอบรม หรือเปิดโอกาส

ให้บุคลากรสามารถ
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[]การจัดทำหลักสูตรต่างๆ

มีการประเมินผล และสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพ บุคลากรแต่ละ

กลุ่มให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายและการ พัฒนางานได้

(ตามที่ระบุไว้ ในระดับ basic)

[]บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ได้หลากหลายมึ ความรอบรู้

มีความคิดเชิงวิกฤติ

สามารถตัดสินใจในเชิง ซับซ้อนได้

[]บุคลากรมีทักษะทาง ด้านดิจิทัล

ซึ่งหน่วยงานมีแนวทาง

การวิเคราะห์การพัฒนา
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ความสามารถในการตัดสินใจ

ภาวะผู้นำการทำงานร่วมกับผู้อื่น

หรือทักษะทางด้านอารมณ์อื่น ๆ

     ๏อื่นๆ

ระบุ  ...e-learning, on the job

training...

[/]มีการจัดทำหลักสูตรการอบรม

ให้เป็นปัจจุบันและมีการทบทวน

ระบบ การพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

เสนอหลักสูตรที่ขอเข้าร่วมได้

ตามความเหมาะสม

การประเมินผล เพื่อให้เกิดผล ดังนี้

    

oบุคลากรทุกระดับเข้าใจประโยชน์

และข้อจำกัด ของเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่ตนใช้งาน พร้อมเปิดรับ การเรียนรู้

ใหม่ ๆ

     oบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึง

ความจำเป็น และความเสี่ยง

ของเทคโนโลยี เพื่อการทำงาน

และการสื่อสาร ได้ดี

     oบุคลากรมีความรู้ด้านการใช้

งานเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย

เข้าใจประเด็นที่มี ความละเอียดอ่อน

ทางสังคม และจริยธรรม

อันเกิดจากการ ใช้เทคโนโลยี

     oบุคลากรเข้าใจสิทธิ (privacy)

ลิขสิทธิ์ การนำข้อมูล

ออนไลน์มาใช้งาน

เพื่อให้เกิดการใช้งาน อย่างเหมาะสม

[/]บุคลากรทุกระดับ

สามารถเลือกใช้งาน เครื่องมือต่างๆ

ด้านดิจิทัล ได้หลากหลาย

และสามารถประยุกต์ ใช้ในงานได้ดี

เหมาะสมกับ สถานการณ์

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

 ...ข้อมูลไม่ครบ...
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)

    6.1.1 การออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)

✔ [/]หน่วยงานออกแบบ

กระบวนการโดย คำนึงถึงความ

เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนการ

(end to end process)

[/]มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

    

๏จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

     ๏จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

     ๏อื่นๆ ระบุ

 ...ได้รับการรับรอง ISO 17025...

[/]ระบุรายชื่อของกระบวนการที่ได้

ออกแบบโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยง

กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

 ...กระบวนการขอรับใบอนุญาตผลิต

มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี...

[/]มีการเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

     ๏มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้

เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล

     ๏มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้

เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกัน

[/]ระบุกระบวนการ และข้อมูลที่

แลกเปลี่ยน /เชื่อมโยงกัน ได้แก่ 

กระบวนการ

...กระบวนการขอรับใบอนุญาตนำเข้า

หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

นำหรือส่งออกซึ่งวัสดุพลอยได้

วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 

และวัสดุต้นกำลังด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ทรอนิกส์...

รายชื่อข้อมูล

 ...ใบแจ้งข้อเท็จจริง...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ...กรมศุลกากร...

[/]มีการเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยการนำเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในรูปแบบ เช่น

     ๏Single Window

     ๏One stop Service

     oอื่นๆ (ระบุ)

..........

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงถึงการเชื่อมโย

งข้อมูลจะนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ

ในการพัฒนาการดำเนินงาน...

[] ไม่ผ่าน 

...ยังไม่มีความชัดเจนในการเชื่อมโยงเ

พื่อการพัฒนานวัตกรรม...

    6.1.2 การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการเพื่อนำสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

✔ [/]หน่วยงานร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดใน

การติดตามควบคุมกระบวนการ

[/]หน่วยงานได้นำระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้เพื่อการดำเนินการ ดังนี้

     ๏การกำกับติดตามตัวชี้วัด

เช่น  ...ระบบงานนโยบาย แผนงาน
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[/]ระบุผลงานที่โดดเด่นที่เกิด

จากการบูรณาการ การทำงานร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการนำระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้
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โครงการ...

    

๏การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เช่น 

...ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,

ระบบ e-license,

ระบบสมัครสอบเจ้าหน้าที่ความปลอ

ดภัยทางรังสีออนไลน์,

ระบบสมัครสอบออนไลน์ ...

ในกำกับติดตาม การดำเนินการ

และการยกระดับประสิทธิภาพ

กระบวนการ

เช่น  ...ระบบนำเข้า

หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

นำหรือส่งออกซึ่งวัสดุพลอยได้

วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ 

และวัสดุต้นกำลังด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ทรอนิกส์ (National Single

Window: NSW)...

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงว่านำเทคโนโล

ยีดิจิตอลมาใช้กำกับติดตามตัวชี้วัดอย่

างไร...

[] ไม่ผ่าน 

...ยังขาดผลงานที่โดดเด่นจากการบูร

ณาการ...

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ

✔ [/]ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการ

ดำเนินการ ดังนี้

     ๏ทบทวน ปัญหา อุปสรรค

และตัวชี้วัดของกระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุน

     ๏ปรับปรุงกระบวนการโดยการ

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 -

50 ของกระบวนการหลัก ได้แก่

กระบวนการ

...กระบวนการสมัครสอบเจ้าหน้าที่คว

ามปลอดภัยทางรังสี...

กระบวนการสนับสนุน ได้แก่

กระบวนการ

 ...กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง...

[/]ในรอบปีที่ผ่านหน่วนงานได้พัฒนา

นวัตกรรม/นำดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อ

ยกระดับ ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน การให้บริการ จำนวน

 ...6 กระบวนงาน...

กระบวนการ ได้แก่

กระบวนการ

 ...1.

กระบวนงานขอรับใบอนุญาตผลิต

มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้

วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง

และเครื่องกำเนิดรังสี

2.การแจ้งข้อเท็จจริงการใช้ใบอนุญาต

ฯ สำหรับการนำเข้า-ส่งออก

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.สมัครสอบขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่คว

Page 23/25

[/]ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงาน

มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น

ที่นำมาใช้ในกระบวนการ

และสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

หรือส่งผลกระทบสูง

ต่อผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้

ได้แก่  ...ระบบขอรับใบอนุญาตผลิต

มีไว้ในครอบครอง

หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้

วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง

และเครื่องกำเนิดรังสีออนไลน์

(e-license)...



ามปลอดภัยทางรังสี (Radiation

Safety Officer)

4.ระบบการขอรถออนไลน์ 5.

ระบบการตรวจสอบเข้า-ออกงาน 6.

ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ...

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[] ไม่ผ่าน 

...หน่ว่ยงานไม่ได้แสดงถึงการปรับปรุง

กระบวนงาน ที่ทำให้พัฒนางาน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

...

[] ไม่ผ่าน 

...ไม่แสดงชัดเจนว่านวัตกรรมดิจิตอล

ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไ

ร...

[] ไม่ผ่าน 

...หน่วยงานไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความ

โดดเด่นของนวัตกรรมที่ชัดเจน

และช่วยพัฒนางานได้อย่างไร...

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

✔ []ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มี

การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ

ดังนี้

     oกระบวนการหลัก

     oกระบวนการสนับสนุน

[]นำผลการทบทวนมากำหนดแผน

และเป้าหมายในการลดต้นทุน/

เพิ่มผลิตภาพ ของกระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุนโดยมี

เป้าหมายในการลดต้นทุน ดังนี้

     oเป้าหมายระยะสั้น

ได้แก่ ..........

     oเป้าหมายระยะยาว

ได้แก่ ..........

[]มีแนวทางในการลดต้นทุนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น

     oการกำหนดนโยบายมาตรการ

ในการลดต้นทุน

     oการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

เพื่อการลดต้นทุน/เพิ่ม ประสิทธิภาพ

ในการทำงาน

     oการแบ่งปันทรัพยากรในการ

ทำงานร่วมกัน

     oอื่นๆ (ระบุ)

..........

[]ผลงานที่โดดเด่นในการนำ

นวัตกรรม/ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เพื่อการลดต้นทุน ของกระบวนการ

ที่ส่งผลต่อการสร้าง

ขีดความสามารถของ องค์การ

ได้แก่ ..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

..........

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ

✔ [/]หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดใน

การติดตาม ควบคุมกระบวนการ

(Leading Indicator)

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการ
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[/]หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดที่แสดง

ถึงความสำเร็จของการจัดการ

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และส่งผลกระทบ
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[]ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงาน

มีผลลัพธ์โดยรวมที่โดดเด่น

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ
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คาดการณ์ความสำเร็จของ

กระบวนการ

ได้แก่ 

...กระบวนการตรวจสอบสถานประก

อบการทางนิวเคลียร์และรังสี ตัวชี้วัด

คือ

ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิ

วเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทาง

นิวเคลียร์และรังสี ...

หมายเหตุ โปรดระบุว่ากระบวนการ

อะไร ติดตามด้วยตัวชี้วัดอะไร

ต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้าน ต่างๆ

คือ

     oด้านเศรษฐกิจ

     ๏ด้านสังคม

     ๏ด้านสิ่งแวดล้อม

     oด้านสาธารณสุข

หมายเหตุ โปรดระบุเฉพาะด้านที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ได้แก่ ..........

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ยังไม่ได้

ดำเนินการ

อยู่ระหว่าง

เริ่ม

ดำเนินการ

Basic Advance Significance

[/] ผ่าน 

..........

[] ไม่ผ่าน 

 ...ไม่ครบ...

[] ไม่ผ่าน 

..........
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