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ภาคผนวก  จ 
การใชระบบ e-Government ในการประเมินผลการดําเนินงาน 

การสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 ในชวงปลายทศวรรษที่ 1990 แนวคิดเกี่ยวกับ e-Government* เปนหนึ่งแนวคิดที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมากในการบริหารงานภาครัฐ ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความสนใจดังกลาว 
มาจากปจจัยดานความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีการพัฒนา
อินเตอรเน็ตไปสูเครือขายใยแมงมุม (world wide web : WWW) และการพัฒนาของโปรแกรม
เรียกดูเว็บ (web browser) และปจจัยดานการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชน ภาคเอกชนมีการ
เปลี่ยนแปลงการคาไปสูการใชระบบการคาอิเล็กทรอนิคส (electronic commerce : e-Commerce) 
เปนตน 
 แนวคิดเกี่ยวกับ e-Government ประกอบดวย 2 สวนคือ (1) การใหบริการอิเล็กทรอนิกส 
(electronic service delivery) ซ่ึงมีความเก่ียวของกับผูใหบริการหรือภาครัฐ และ (2) พ้ืนท่ี อิเล็กทรอนิกส 
(electronic space) ซ่ึงเกี่ยวของกับผูรับบริการหรือประชาชน e-Government เปนวิธีการทํางานของ
รัฐบาลวิธีการหนึ่งที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศคืออินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือในการสงมอบ
บริการใหกับประชาชนใหเกิดความสะดวก ความพึงพอใจ และลดคาใชจายในการเขาถึง การบริการ
ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการและสนับสนุนใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารประเทศ โดยใหสิทธิประชาชนเขาถึงขอมูล และทําใหรัฐบาลบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการคอรัปชั่น เพิ่มความโปรงใส ทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้น มีการ
เติบโตดานงบประมาณ และลดคาใชจาย  

                                                 
*e-Government หรือรัฐอิเล็กทรอนิกส คือ วิธีการจัดการภาครัฐสมัยใหมที่เนนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวยหลักการที่เปนแนวทาง 4 ประการคือ 
 1. สรางบริการตามความตองการของประชาชน 
 2. ทําใหรัฐและการบริการของรัฐเขาถึงไดมากขึ้น 
 3. เกิดประโยชนแกสังคมโดยทั่วกัน 
 4. มีการใชสารสนเทศที่ดีกวาเดิม 
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 สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ผานระบบ e-Government ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดประยุกต มาจาก
เกณฑการประเมินของรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) ป 2003 
(MBNQA 2003 Criteria for Performance Excellence) เชนเดียวกัน ทั้งนี้ โดยการประยุกตตัวช้ีวัด
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน กพร.) ที่เกี่ยวของกับ การบริหาร
จัดการภาครัฐ มากําหนดเปนมาตรฐานการประเมินผลการดําเนินงานในการสงเสริมอาชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานระบบ e-Government รวม 7 ดาน ดังนี้  
 1.  ภาวะผูนําขององคกร: เปนการพิจารณาวา ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีบทบาทในการชี้นําองคกร มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการกํากับดูแล และมี
ความรับผิดชอบตอสวนรวมและชุมชน ในการใชบริการการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government 
หรือไม อยางไร แบงออกเปน  
  1.1  บทบาทหลักของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีตอการ
สงเสริมอาชีพของประชาชนผานระบบ e-Government คือ การสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน
ใหเกิดขึ้น ใหทุกคนทราบทิศทางการพัฒนา มีการจัดทําคานิยมรวมของผูปฏิบัติงาน เปาหมาย 
ที ่คาดหวังจากหนวยงานตางๆ มีการสนับสนุนและมีกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในดานการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  
  1.2  การปรับปรุงระบบการบริหารผานระบบ e-Government ใหเอื้อตอการสงเสริม
อาชีพของประชาชน เชน การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการแกปญหาและการตัดสินใจ 
การบริหารงานแนวใหม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน และวัฒนธรรมองคกร การสงเสริม
การพัฒนาความรู เชน การเรียนรูรวมกันจากความสําเร็จและความลมเหลว ในการทํางาน การให
คําปรึกษาแนะนํา (coaching) ใหแกผูบริหารระดับรองลงมา  
  1.3  ความสามารถดานยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพของประชาชน ผานระบบ 
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร การสราง
ระบบความรับผิดชอบที่ชัดเจนในแตละเรื่อง ทั้งผูรับผิดชอบในแตละยุทธศาสตร แตละโครงการ/
งาน มีการทบทวนสมรรถนะการทํางาน ทั้งในปจจุบันและแนวทางในอนาคต พิจารณาผลการ
ดําเนินการและขีดความสามารถที่มีอยู ผลการดําเนินการเปนอยางไรเมื่อเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นําผลการพิจารณาขีดความสามารถที่มีอยูมาประเมินวาองคกรมีความสามารถ
แคไหนในการที่จะรองรับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  1.4  ความสามารถในการสื่อสารของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผานระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีระบบการสื่อสารเพื่อใหเกิดความ
เขาใจรวมกัน ในเรื่องคานิยม ทิศทางและความคาดหวัง และการสื่อสารลักษณะสองทิศทาง มีการ
ประชุมอยางสมํ่าเสมอเพื่อรับฟงปญหาในการปฏิบัติงาน มีการประชุมหารือผูมีสวนเกี่ยวของ
อยางสมํ่าเสมอ 
  1.5  ความสามารถในการประเมินผลการสงเสริมอาชีพของประชาชน ผานระบบ 
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญไดแก การกํากับดูแลการดําเนินงาน การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูบริหารในองคกร มีการปรับปรุงเมื่อพบปญหาในการ
ปฏิบัติงาน ใหความสําคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสังคม มีการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน มีกระบวนการ ตัวช้ีวัดที่ใชสําหรับการบริหารความเสี่ยง  
 2.  การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ: เปนการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถแปลงยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ไปสูแผนปฏิบัติการได 
มากนอยเพียงใด มีตัวช้ีวัดหลักของผลการดําเนินงาน และมีการคาดการณผลการดําเนินงาน
อยางไร แบงออกเปน  
  2.1  การมีแผนปฏิบัติการและแนวทางการสงเสริมอาชีพของประชาชนผานระบบ 
e-Government ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตรของชาติหรือยุทธศาสตร 
ของรัฐบาล ที่วางไว โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการกําหนดตัวช้ีวัดหลักของผลการ
ดําเนินงานผลสัมฤทธิ์ของงานและแผนการในอนาคต มีการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน 
ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการและงบประมาณที่ตองใช 
  2.2  การเผยแพรแผนการสงเสริมอาชีพของประชาชนผานระบบ e-Government 
โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การเผยแพรแผนปฏิบัติการและแนวทางการดําเนินการ 
ตามแผน ใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกัน มีการประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจกับ
เจาหนาที่ระดับตาง ๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตรของหนวยงาน รวมทั้งมีการถายทอด (cascading) KPI 
ระดับแผน/หนวยงาน 
  2.3  การกําหนดแนวทางการใชทรัพยากรในการบริการประชาชนผานระบบ 
e-Government ประกอบดวย โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก เนนการบริหารจัดการทรัพยากร
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เพื่อใหเกิดความคุมคา มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวาสามารถปฏิบัติการตามแผนไดสําเร็จ 
มีการบริหารงบประมาณคาใชจายใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการได
อยางเพียงพอ 
  2.4  การกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงจากการสงเสริมอาชีพผานระบบ 
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการคํานึงถึงความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น 
มีการเตรียมการเพื่อรองรับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีการกําหนดมาตรฐาน
และตั้งเปาหมายโดยใชการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
 3.  การมุงเนนประชาชนผูรับบริการ: เปนการพิจารณาวาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะตองคํานึงถึงความตองการของประชาชน การสรางความสัมพันธที่ดี 
กับประชาชน รวมทั้งคํานึงถึงความพึงพอใจของประชาชน แบงออกเปน  
  3.1  ความเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของประชาชนที่มีตอการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ในแตละกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ 
ไดแก การมีกระบวนการศึกษาเรียนรูถึงความคาดหวังของประชาชน มีกระบวนการรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อให
สามารถดําเนินยุทธศาสตรไดสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยเลือกใช
วิธีการรับฟงความคิดเห็นในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการ 
  3.2  การดําเนินการสรางชองทางในการติดตอสื่อสารกับประชาชนผานระบบ 
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีชองทางการสื่อสารกับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนสามารถตอบรับหรือแสดงความเห็นกลับมาได มีการสื่อสารแบบสองทางกับประชาชน 
มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอ  มีกลไกในการเขาถึงฐานขอมูลและ 
ความตองการของประชาชน 
  3.3  การดําเนินการตามความตองการของประชาชนที่มีตอการสงเสริมอาชีพ 
ผานระบบ  e-Government โดยมุ งเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการนําขอมูลที ่ไดร ับจาก
ประชาชน มาเพื่อวางแผนการปรับปรุงการทํางาน การพัฒนาหนวยงาน มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุง การใหบริการประชาชน มีการวางแผนรองรับในกรณีที่ตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
การใหบริการ มีการสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและการทําใหประชาชนพึงพอใจในการ
ใหบริการ มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการใหประชาชนเกิดความประทับใจ มีการรับขอคิดเห็น 
ที่เปนประโยชน และปรับปรุงทันที 
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 4.  การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู: เปนการพิจารณาวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประโยชน 
ในการบริหารจัดการอยางไร แบงออกเปน  
  4.1  การสรางฐานขอมูล การสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government โดยมุงเนน
ในประเด็นสําคัญ ไดแก การจัดใหมีศูนยความรูของหนวยงาน เพื ่อเปนแหลงรวบรวมและ
กระจายความรูใหผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดการในเรื่ององคความรูที่จําเปน สําหรับ
ผูปฏิบัติงานในองคกร มีการรวบรวมและถายทอดความรู แสวงหารูปแบบที่เปนเลิศ (Best practices) 
เพื่อเปนตนแบบการใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลของหนวยงานที่จัดเก็บและประมวลผล
อยางเปนระบบ ขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย 
  4.2  การจัดเก็บขอมูลการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government โดยมุงเนน 
ในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการจําแนกประเภทของขอมูลและจัดลําดับความสําคัญ รวมทั้งมีหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล (เชน ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ขอมูลผลการดําเนินงาน
ของแตละหนวยงาน) 
  4.3  การใชขอมูลผานระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก 
การใชขอมูลในการกําหนดทิศทางการทํางานในการกํากับการปฏิบัติงาน และใชประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตรและการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ  
  4.4  การดูแลรักษาระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก 
การดูแลรักษาฐานขอมูลใหสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นได  
  4.5  การพัฒนาระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีและเครือขายอิเล็กทรอนิกสทั้งเครือขายภายนอกและภายใน การวาง Provincial 
Operating Center ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เขาสู POC และสามารถเชื่อมโยง
ไปยัง MOC และ PMOC การมีระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชประโยชนในการจัดทํารายงาน เชน 
ภาวะการคา การลงทุน การทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อประกอบการประชุมของผูบริหาร มีระบบการ
รายงานที่สมํ่าเสมอ ตอเนื่องและทันการณ 
 5.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย: เปนการพิจารณาวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดมีการดําเนินการพัฒนาขาราชการไดเรียนรู พัฒนาใหสอดคลองกับระบบงานใหมและการสราง
จูงใจแกขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางไร แบงออกเปน  
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  5.1  การมอบอํานาจ/กระจายอํานาจ ลงไปถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อสราง
ความคิดริเร่ิม การมอบอํานาจ/ กระจายอํานาจ ใหขาราชการมีบทบาทมากขึ้นในการแกไขปญหา
และตัดสินใจในการใหบริการประชาชนผานระบบ e-Government  
  5.2  การสรรหาผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร  
  5.3  มีการกําหนดขีดสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละงาน ในการใหบริการ
การสงเสริมอาชีพแกประชาชนผานระบบ e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก 
มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการกําหนดแผนกําลังคนและการฝกอบรม/พัฒนาบุคคลของ
องคกรที่สนับสนุนตอการดําเนินตามแผนและเปาประสงคของหนวยงาน 
  5.4  มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ความรับผิดชอบอยางเหมาะสมในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government เพื่อพัฒนางานใหกับบุคลากรใหมีประสบการณเพิ่มขึ้น 
และมีการสรางระบบแรงจูงใจ เชน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วัดจากผลงาน     
อยางแทจริง มีระบบสรางทางกาวหนาในสายงานที่ชัดเจนสามารถเติบโตไดในองคกร 
  5.5  ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ
ในการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government ระบบการทํางานที่ทําใหขาราชการสามารถสื่อสาร 
และแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสงเสริมอาชีพ 
ผานระบบ e-Government 
 6.  การจัดการกระบวนการ: เปนการพิจารณาวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมี 
การปรับปรุงกระบวนการใหบริการการสงเสริมอาชีพผานระบบ e-Government เพื่อใหเอื้อตอการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยางไร 
แบงออกเปน  
  6.1  การกระจายอํานาจการตัดสินใจ โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจใหแกผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ 
e-Government เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การปรับปรุงระบบ 
การปฏิบัติราชการเพื่อลดระยะเวลาการทํางานลง 30-50%  
  6.2  การออกแบบกระบวนการใหม โดยมุงเนนในประเดน็สําคัญ ไดแก การออกแบบ
กระบวนการใหมใหสอดคลองกับระบบงานและบทบาทในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
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  6.3  การจัดตั้งศูนยบริการประชาชนในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การจัดตั้งศูนยบริการสงเสริมอาชีพ ในระดับจังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมูบาน เพื่อใหเปนจุดรวมการสงเสริมอาชีพแกประชาชนในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดทําแผนและมาตรการลดคาใชจาย 
  6.4  การคํานึงถึงตนทุนการบริการการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก มีการคํานวณรายจายตอหนวยงานบริการสาธารณะที่อยูใน
ความรับผิดชอบ มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การนําความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
มาใช การควบคุมตนทุนคาใชจาย การเปดโอกาสใหภาคเอกชนหรือประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินการ ในลักษณะ e-Government, Outsourcing เปนตน  
  6.5  การแกไขกฎระเบียบในการใหบริการการสงเสริมอาชีพ  ผานระบบ         
e-Government โดยมุงเนนในประเด็นสําคัญ ไดแก การแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนอุปสรรคในการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government โดยเฉพาะการมอบ
อํานาจการอนุมัติ การอนุญาตและการสั่งการใดๆ ใหเสร็จสิ้น ณ จุดใหบริการเดียวกัน การสรางระบบ
การทํางานแบบขามหนวยงาน (cross-functional team) เพื่อบูรณาการฝายตางๆ ใหทํางานแบบ
เมตริกซตาม agenda  
 7.  ผลลัพธของการใหบริการการสงเสริมอาชีพ แบงออกเปน 5 ดานไดแก  
  7.1  ผลลัพธดานการใหความสําคัญกับประชาชน (Customer-focused Results) 
เปนการสรุปผลลัพธหลักดานการใหความสําคัญกับประชาชน  รวมถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนและคุณคาที่ประชาชนรับรู จําแนกผลลัพธตามกลุมประชาชนตามความเหมาะสม 
รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสมจากการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
  7.2  ผลลัพธดานการบริการ (Service Results) เปนสรุปผลลัพธดานการบริการ
หลักของหนวยงาน จําแนกผลลัพธตามกลุมประชาชน  ตามความเหมาะสมรวมทั้งขอมูล
เปรียบเทียบที่เหมาะสมจากการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
  7.3 ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Results) เปนการสรุปผล
ลัพธหลักดานทรัพยากรมนุษยขององคกร ซ่ึงรวมผลงานดานระบบงาน การใหความรู การพัฒนา 
ความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจ จําแนกผลลัพธตามความหลากหลายของกําลังคนและชนิด 
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ตลอดจนประเภทของพนักงานตามความเหมาะสม รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม จากการ
สงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
  7.4  ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร (Organizational Effectiveness Results) 
เปนการสรุปผลลัพธของการปฏิบัติงานหลักขององคกร ซ่ึงสงผลตอความมีประสิทธิผล ของ
องคกร จากการสงเสริมอาชีพ ผานระบบ e-Government 
  7.5 ผลลัพธดานการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม (Governance 
and Social Responsibility Results) เปนการสรุปผลลัพธหลักดานการบริหารจัดการที่ดีและ 
ความรับผิดชอบ ตอสังคมขององคกร รวมถึงหลักฐานที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมในดาน
การเงิน พฤติกรรมทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเปนพลเมืองดี จากการสงเสริม
อาชีพ ผานระบบ e-Government 
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แบบประเมินผลการดําเนนิงานการสงเสริมอาชีพ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบ e-Government 

 
ระดับของการดําเนินการ 

ภาวะผูนาํของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว 

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

51-75% 

ดําเนินการ
แลว 

76-100% 
(1) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ 
e-Government  

     

(2) มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
รัฐบาล ยุทธศาสตรของ
กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น และยุทธศาสตร          
กลุมจังหวัด/จังหวัด ในระดับ
ตางๆ 

     

(3) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจตามลําดับข้ัน
ของการบังคับบัญชาในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ             
e-Government 
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ระดับของการดําเนินการ 
ภาวะผูนาํของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว 

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

51-75% 

ดําเนินการ
แลว 

76-100% 
(4) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการนํารูปแบบ
การบริหารงานใหมๆ มาใชใน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ  
e-Government 

     

(5) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการนําความรู
ใหมๆ มาใชในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 

     

(6) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดมีการทบทวน
การปฏิบัติงานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 
เปนระยะอยางตอเนื่อง โดยมี
ระบบการตรวจสอบ              
การดําเนินงาน และระบบ           
การติดตามและประเมินผล
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
การสงเสริมอาชีพ ตาม       
ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตร 

     

(7) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมวีธิีการในการ
สรางความรวมมือในการทํางาน
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government จาก           
ทุกภาคสวนของสังคม 
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ระดับของการดําเนินการ 
ภาวะผูนาํของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว 

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

51-75% 

ดําเนินการ
แลว 

76-100% 
(8) ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีการประชุมหารือ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 
อยางสม่ําเสมอ 

     

 
ระดับของการดําเนินการ 

การแปลงยุทธศาสตรสูการ
ปฏิบตั ิ

ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(1) มีการจัดประชุมช้ีแจงทําความ
เขาใจกับหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ
กับการสงเสริมอาชีพผานระบบ  
e-Government เพื่อใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของรัฐบาล           
ยุทธศาสตรของกระทรวงมหาดไทย 
ยุทธศาสตรกรมสงเสริม            
การปกครองสวนทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวดั 
ในระดับตางๆ 

     

(2) การกําหนดผูรับผิดชอบ
หลักไวในแผนปฏิบัติการ       
ดานการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government และ      
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ระดับของการดําเนินการ 
การแปลงยุทธศาสตรสูการ

ปฏิบตั ิ
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
ไดมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบหลักดําเนินการ
ถายทอดยุทธศาสตรดังกลาว 
ลงไปสูการปฏิบัติ หรือไม        
(มีการปรับแผนปฏิบัติการและ
เปาหมายการทํางานของ
หนวยงานตางๆ ใหสอดรับกับ
ยุทธศาสตร) 
(3) การจัดทําแผนปฏิบัติการการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ              
e-Government ท่ีสามารถทําให
บรรลุเปาหมาย 

     

(4) มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
การสงเสริมอาชีพผานระบบ         
e-Government ในดานการ
จัดสรรทรัพยากรที่นํามาใช 

     

(5) การกําหนดแผนการ
ดําเนินการสงเสริมอาชีพ ผาน
ระบบ e-Government ท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว 

     

(6) มีตัวช้ีวัดเพื่อติดตาม
กระบวนการการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government       
ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
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ระดับของการดําเนินการ 
การแปลงยุทธศาสตรสูการ

ปฏิบตั ิ
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(7) การกําหนดมาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ           
e-Government และตั้งเปาหมาย 
โดยใชการเทียบเคียง (benchmark) 

     

(8) เมื่อการดําเนินงานตาม
แผนการสงเสรมิอาชีพ ผานระบบ
e-Government ไมบรรลุผลไดมี
การทบทวน ปรับแผนดําเนินการ 

     

 
ระดับของการดําเนินการ 

การมุงเนนผูรับบริการ ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูรับบริการ 

     

(1) การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อประกอบการจัดทํา
ยุทธศาสตรการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบ e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

(2) การวิเคราะหความเห็นและ
ขอเสนอแนะในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 
ของประชาชนผูรับบริการ 
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ระดับของการดําเนินการ 

การมุงเนนผูรับบริการ ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(3) มีชองทางที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ         
ผานระบบ e-Governmentได
หลายชองทาง 

     

(4) การนําผลการรับฟงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริม
อาชีพผานระบบe-Government มา
ปรับปรุงการใหบริการ 

     

ความพึงพอใจของผูรับบริการ      
(1) มีระบบรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ             
ผานระบบ e-Government จาก
ผูรับบริการ 

     

(2) การแกไขปญหาและระบบ
ติดตามการสงเสริมอาชีพ         
ผานระบบ e-Government จาก
ผูรับบริการ 

     

(3) การกําหนดมาตรฐานหรือ
วิธีการใหบริการการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 
เพื่อทําใหผูรับบริการพึงพอใจ 
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ระดับของการดําเนินการ 
การวัดผล การวิเคราะห และ 

การจัดการความรู 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
การวัดผลและการวิเคราะห
ผลงาน 

     

(1) มีผูรับผิดชอบหลักดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
ระบบ e-Government ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยเฉพาะ 

     

(2) การวางระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการสงเสริมอาชีพผาน
ระบบe-Government และใช
ประกอบในการตัดสินใจ 

     

(3) การปรับปรุงฐานขอมูลดาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government ใหทันสมัย 
(update) 

     

(4) การวิเคราะหขอมูลดาน        
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government เพื่อใชประโยชน 
ในการจัดทํารายงาน เชน ภาวะ 
การคาการลงทุน การทองเที่ยว 
ฯลฯ เพื่อประกอบการประชุม
ผูบริหาร/ปรับปรุงยุทธศาสตร 
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ระดับของการดําเนินการ 
การวัดผล การวิเคราะห และ 

การจัดการความรู 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(5) การวาง Provincial 
Operating Center เรียบรอย
หรือไม สามารถเชื่อมโยงขอมลู
ของหนวยงานตาง ๆ เขาสู POC 
และสามารถเชื่อมโยงไปยัง 
MOC และPMOC 

     

(6) มีตัวบงช้ีสัญญาณการ
ดําเนินงานการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government เพื่อ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานได
อยางทันทวงที 

     

(7) มีระบบขอมูลการสงเสริม
อาชีพ ท่ีผูบริหารสามารถเรียกดู 
เพื่อทราบสถานการณไดทันที 

     

(8) มีการสื่อสารใหผูปฏิบัติงาน
ไดเขาใจถึงผลลัพธของการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ                
e-Government ท่ีหนวยงาน
ตองการ 

     

(9) มีระบบการวิเคราะหขอมูล
การสงเสริมอาชีพผานระบบ       
e-Government เพื่อใชประโยชนใน
การจัดทํารายงาน เชน ภาวะ 
การคา การลงทนุ การทองเที่ยว 
เพื่อประกอบการประชุมของ
ผูบริหาร 
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ระดับของการดําเนินการ 
การวัดผล การวิเคราะห และ 

การจัดการความรู 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(10) มีระบบการรายงาน                
การสงเสริมอาชีพผานระบบ       
e-Government ท่ีสม่ําเสมอ 
ตอเนื่องและทันการณ 

     

การจัดการขอมลูและความรู      
(1) การกําหนดความตองการ
และประเภทของขอมูลการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ          
e-Government ท่ีจะใชใน              
การทํางาน 

     

(2) ความพรอมดานเครื่องมือ 
เครื่องใช โปรแกรมขอมูล การ
รักษาความปลอดภัยของขอมลู 
และผูใชงาน (user) ในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ              
e-Government 

     

(3) มีระบบการจัดการความรู 
(รวบรวมและกระจายความรู) 
ใหขาราชการและผูเกี่ยวของ 
(ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู 
เพื่อเรียนรูบทเรียนหรอืตัวอยาง
ท่ีดีท่ีสุด (best practices) ในกรณี
ของการสงเสรมิอาชีพผาน
ระบบ e-Government 
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ระดับของการดําเนินการ 
การวัดผล การวิเคราะห และ 

การจัดการความรู 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(4) ระบบขอมูล สารสนเทศ 
และความรูในดานการสงเสรมิ
อาชีพผานระบบ e-Government   
ท่ีถูกตองทันสมัยนาเชื่อถือ 

     

 
ระดับของการดําเนินการ 

การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย 

ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
ระบบการทํางาน      
(1) ระบบการทํางานดาน             
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government ท่ีเอื้อตอการ
สรางความรวมมือความคิดริเริม่
และโอกาสแสดงความคิดเห็น 
เพื่อทําใหงานประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

     

(2) มีระบบการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขา
มารวมดําเนินงานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 

     

(3) ระบบการสื่อสารในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ            
e-Government ท่ีมีประสิทธิผล 
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ระดับของการดําเนินการ 
การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(4) ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government ท่ี
สามารถสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

     

(5) มีการกําหนดคุณลักษณะ
และทักษะของผูปฏิบัติงานใน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government 

     

(6) มีระบบการทํางานที่ทําให
ขาราชการสามารถสื่อสาร        
และแสดงความคิดเห็นตอ          
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ประโยชนของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน 

     

การเรียนรูและแรงจูงใจของ
ผูปฏิบัติงาน 

     

(1) มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําลังคน เพื่อรองรับแผนปฏิบัติ
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ระดับของการดําเนินการ 
การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย 
ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(2) มีระบบการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนขาราชการเพื่อ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ e-Government 
อยางเหมาะสม 

     

(3) มีการพัฒนา/ฝกอบรม
ขาราชการใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

ความเปนอยูที่ดีและความพึง
พอใจ 

     

(1) มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ        
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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ระดับของการดําเนินการ 

การจัดการกระบวนงาน ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(1) มีการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานการสงเสริมอาชีพ
ผานระบบ e-Government 
เพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ 
(ควบคุมตนทุน, ลดระยะเวลา
การดําเนินงาน) 

     

(2) มีระบบสนับสนุน           
การปฏิบัติงานการสงเสริม
อาชีพผานระบบ                    
e-Government ท่ีเหมาะสม 

     

(3) มีแผนหรอืมาตรการลด
คาใชจายในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ                
e-Government ของ
หนวยงาน 

     

 (4) เปดโอกาสใหภาคเอกชน
หรือประชาชนเขามามี         
สวนรวมในการดําเนินการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ         
e-Government  

     

(5) มีการกระจายอํานาจ            
การตัดสินใจในการสงเสริม
อาชีพผานระบบ                
e-Government ใหแกผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
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ระดับของการดําเนินการ 

การจัดการกระบวนงาน ยังไมได 
ดําเนิน 
การ 

ดําเนินการ
แลว 

1-25% 

ดําเนินการ
แลว  

26-50% 

ดําเนินการ
แลว 

 51-75% 

ดําเนินการ
แลว  

76-100% 
(6) มีการแกไขกฎหมายที่เปน

อุปสรรคตอการสงเสริม
อาชีพผานระบบ  

 e-Government  

     

(7) มีการสรางระบบการทํางาน
แบบขามหนวยงาน              
เพื่อสนับสนุนการสงเสริม
อาชีพผานระบบ                 
e-Government  

     

(8) มีการจัดตั้งศูนยบริการรวม
ในระดับจังหวัด/อําเภอ/
ตําบล/หมูบาน เพื่อสนับสนุน
การสงเสริมอาชีพผานระบบ 
e-Government ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

(9) มีระบบการวิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยงในการ
สงเสริมอาชีพผานระบบ         
e-Government  ตาม              
ยุทธศาสตรจังหวัด/             
กลุมจังหวัด 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตาม 
ยุทธศาสตรที่วางไว (Business Results) ตัวชี้วัด น้ําหนัก 

(รอยละ) 
1. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนกั ในการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรของ กลุม
จังหวัด 

20 

2. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนกั ในการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรของ 
จังหวัด 

30 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล ตามพันธกิจ (รอยละ 
70) 
- การประเมินผล ยุทธศาสตรของสวนราชการ 
- ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

3. สัมฤทธิผลตามนโยบายสําคัญ
เรงดวนของรัฐบาล 

20 

4. รอยละของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได 

5 มิติที่ 2 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 (รอยละ 10) 
- การลดคาใชจาย 
- การลดระยะเวลาการใหบริการ 

5. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ 

5 

6. ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไข
บริการ 

5 มิติที่ 3 มิติดานคุณภาพ การใหบริการ (รอยละ 10) 
- คุณภาพการใหบริการ  

7. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

5 

8. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารความรูใน
องคกร 

5 มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (รอยละ 10)  
- การจัดสรรอัตรากําลังใหคุมคา  

9. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
(Database)ของจังหวัด 

5 

 รวม 100 
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 เกณฑการประเมิน 
  ในสวนของเกณฑการประเมินผลการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหมีความสอดคลองกับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามคําสั่งกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินที่ 153/2549 ลงวันที่ 18 เมษายน 2549 เร่ือง การตรวจรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีการตั้งเกณฑมาตรฐานในการประเมินผล
การดําเนินงานการสงเสริมอาชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 
 ระดับดี  หมายถึง ไดคะแนนในทุกดานรอยละ 80 ขึ้นไป ซ่ึงจะไดใบรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติราชการจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 ระดับพอใช หมายถึง ไดคะแนนในทุกดานรอยละ 60 ขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 80 
ซ่ึงถือวา ผานเกณฑ 

 ระดับปรับปรุง หมายถึง ไดคะแนนในทุกดานต่ํากวารอยละ 60 ถือวา ไมผานเกณฑ 
 
 
 
 
 
 

 


