
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

1. ทบทวนกระบวนงานในความรับผิดชอบที่
สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานหรือบริการได

กลุมพัฒนาระบบบริหารไดมีการทบทวนกระบวนงานทั้งหมดทั้งภายในหนวยงานเอง
และทําหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานใหการสํารวจกระบวนงานและงานบริการเพื่อปรับเปลี่ยนมาใชระบบดิจิทัล
(กษ 0526/ว133 ลว. 10 เมษายน 2563) เรื่อง การสํารวจกระบวนงานและงานบริการของสวนราชการฯ

2. กําหนดกระบวนงานที่นําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการ อยางนอย 1 กระบวนงาน

1. กระบวนงานการลดการใชกระดาษดวย Google Forms (QR-Code) 
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดนํา Google Forms (QR-Code) มาใชในปฎิบัติงาน เชน การจัดสัมมนาไดนํา QR-Code มาใชโดยใหผูเขารวมสัมมนา SCAN 
QR-Code ผานโทรศัพทมือถือทําแบบทดสอบกอน-หลัง และทําแบบประเมินความพึงพอใจแทนการใชกระดาษ 
2. กระบวนการสรางปฏิทินออนไลนผาน Google Calender
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดสรางปฏิทินออนไลนใชในการบันทึกขอมูลและกิจกรรมเหตุการณ รวมถึงการจัดการตารางนัดหมายประชุม โดยสามารถแจงเตือน
กิจกรรมที่กําลังมาถึงไดทางโทรศัพทมือถือทําใหบุคลากรไดรูลวงหนา และสามารถดูไดทุกที่ทุกเวลาโดยไมตองพบสมุดนัดหมายอีกตอไป

3. จัดประชุมดวยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(e-Meeting) หรือดําเนินการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ในรูปแบบอื่น ไมนอยกวา 2 ครั้ง/อยาง

ปจจุบันกลุมพัฒนาระบบบริหารมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
1. การจัดสัมมนา PMQA ป 2563 กลุมพัฒนาระบบบริหารไดนํา QR-Code มาใชในการลงทะเบียนผูเขารวมสัมมนา 
2. การออกหนังสือแจงเวียนหนวยงานของกลุมพัฒนาระบบบริหารที่มีเอกสารแนบเปนจํานวนมาก ไดนํา QR-Code มาใชสําหรับใหหนวยงาน Scan เอกสารแนบ
3. การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต มีการเปดรับขอคิดเห็น ขอคําถาม และเรื่องรองเรียนผานเว็บบอรดในเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
4. การมอบหมายงาน การสงงานผาน Application Line,  E-Mail
5. กลุมพัฒนาระบบบริหารมีการประชุมผานระบบ zoom รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร.

4. จัดทําแผนปรับปรุงกระบวนงานที่จะนํา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในปงบประมาณ
ตอไป

กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนงานที่จะนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในปงบประมาณตอไป ดังนี้
การจัดทําโปรแกรมการลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ออกแบบระบบมาเหมือนกับการเขียนใบลาดวยเอกสาร เพียงเปนการพิมพขอมูลในระบบแทน ประโยชนที่ไดรับ
1. ชวยลดเวลาในการเดินทางของเอกสารลางานใหรวดเร็วขึ้น 
2. ชวยลดการใชกระดาษ
3. ชวยใหพนักงานสามารถดูประวัติการลาหยุดงาน ตรวจเช็ควันลาหยุดงานคงเหลือไดดวยตนเองไดทุกที่ทุกเวลา

5. เสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา/
อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาตอ
กระบวนงานหรือความพรอมของบุคลากรใน
สังกัดที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

1. ดานบุคลากรและการยอมรับ บุคลากรยึดติดกับวิถีชีวิตเดิม แนวทางการทํางานแบบเดิม โดยไมยอมเปลี่ยนแปลงและไมยอมรับในสิ่งใหม
2. ดานงบประมาณ ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบงาน และงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
3. ดานอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลย ีอุปกรณคอมพิวเตอรลาสมัยและไมสามารถรองรับการใชงานโปรแกรมใหมๆ
4. ดานผูรับบริการ ผูรับบริการไมคุนเคยกับการใชเทคโนโลยีใหมๆ และยังคงตองการรับบริการในรูปแบบเดิม
5. ดานสุขภาพรางกาย บุคลากรบางทานอาจมีขอจํากัดในเรื่องของสายตาโดยเฉพาะการมองหาสิ่งตางๆ บนหนาจอคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก 
6. ดานสภาพแวดลอม การทํางานในบางพื้นที่เทคโนโลยียังเขาไมถึง เพราะอยูในพื้นที่หางไกล

หนวยงาน  กลุมพัฒนาระบบบริหาร

แบบฟอรมรายงานผลตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ



แบบฟอรมขั้นตอนที่ 4 แผนปรับปรุงกระบวนงานที่จะนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในปงบประมาณตอไป

กรอบการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการประชาชนมาใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564 - 2566) 

ชื่อหนวยงาน :   กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ไมใช
ใช 

(อธิบายรายละเอียด)

ระยะเวลาดําเนินการ

(ระยะ 3 ป) 

พ.ศ. 2564 - 2566)

ตัวชี้วัด
งบประมาณ 

(บาท)

1 การลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส                                  /

การลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ออกแบบระบบมาเหมือนกับการเขียนใบลาดวย

เอกสาร เพียงเปนการพิมพขอมูลในระบบแทน

ประโยชนที่ไดรับ

1. ชวยลดเวลาในการเดินทางของเอกสารลางานให

รวดเร็วขึ้น 

2. ชวยลดการใชกระดาษ

3. ชวยใหพนักงานสามารถดูประวัติการลาหยุดงาน 

ตรวจเช็ควันลาหยุดงานคงเหลือไดดวยตนเองไดทุก

ที่ทุกเวลา

2563 ระดับความสําเร็จการจัดทําโปรแกรม

การลาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

       20,000 กพร.

ชื่อ

ผูรับผิดชอบ

(ระบุกลุม/

ฝาย)

ลําดับ
ชื่อกระบวนงาน/รายละเอียด

กิจกรรม

กรอบการดําเนินงานการปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการประชาชนมาใชระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ

การใชดิจิทัล



ชื่อหนวยงาน :  กลุมพัฒนาระบบบริหาร

1. ดานบุคลากรและการยอมรับ 2. ดานงบประมาณ 3. ดานอุปกรณเครื่องมือและเทคโนโลยี 4. ดานผูรับบริการ 5. ดานอื่นๆ

ปญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรตามไมทันเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
2. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม
3. บุคลากรยึดติดกับวิถีชีวิตเดิม แนว
ทางการทํางานแบบเดิม โดยไมยอม
เปลี่ยนแปลงและไมยอมรับในสิ่งใหม

ปญหา/อุปสรรค
1. ขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบงาน
 และงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
คอมพิวเตอร
2. คาใชจายในการบํารุงรักษาระบบ หรือ
อุปกรณคอมพิวเตอรมีราคาสูง เมื่อมี
อุปกรณหรือชิ้นสวนบางอยางเสียไม
สามารถซอมหรือหาอุปกรณทดแทนได

ปญหา/อุปสรรค
1. อุปกรณคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ลาสมัย
และไมสามารถรองรับการใชงานโปรแกรม
ใหมๆ
2. ขอมูลที่สําคัญอาจจะถูกทําลายดวย
ไวรัสคอมพิวเตอร

ปญหา/อุปสรรค
1. กลุมผูรับบริการไมคุนเคยกับการใช
เทคโนโลยีใหมๆ และยังคงตองการรับ
บริการในรูปแบบเดิม
2. การใหบริการในรูปแบบ Online ในชวง
ที่มีผูใชบริการพรอมกันจํานวนมาก อาจทํา
ใหเกิดปญหาระบบอินเทอรเน็ตขัดของ 
หรือระบบ Error ทําใหกระทบกับ
ผูใชบริการเปนจํานวนมาก

ปญหา/อุปสรรค
ดานสุขภาพรางกาย
บุคลากรบางทานอาจมีขอจํากัดในเรื่องของสายตา 
โดยเฉพาะการมองหาสิ่งตางๆ บนหนาจอ
คอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก การมองหาตัวอักษรบน
แปนคียบอรด  
ดานสภาพแวดลอม
1. สภาพแวดลอมการทํางานในบางพื้นที่เทคโนโลยี
ยังเขาไมถึง เพราะอยูในพื้นที่หางไกล
2. ระบบไฟฟา อินเตอรเน็ตลม จากภัยธรรมชาติ

แนวทางแกไขปญหา
จัดทําคูมือ โดยในคูมือบอกรายละเอียดการ
ใชงานทุกอยางเปนขั้นตอน ใหสามารถทํา
ตามไดงายๆ ไมเนนเรื่องเทคนิคมาก ทําให
ผูใชมีความรูสึกวาการใชคอมพิวเตอรหรือ
ระบบ IT นั้น ไมยากอยางที่คิด

แนวทางแกไขปญหา
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหเพียงพอกับที่มีอยูในปจจุบันและ
ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทางแกไขปญหา
จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการใชงาน
ในอัตราสวนที่เหมาะสมและสะดวกในการ
ใชงาน

แนวทางแกไขปญหา
1. จัดทําวิดิโอสาธิตวิธีการใชงานแบบสั้นๆ
และเขาใจงาย หรือแผนภาพ Infographic 
ไวบริเวณหนาจอหรือจุดรับบริการ
2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ระบบ
อินเตอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งติดตั้ง
ระบบไฟฟาสํารอง เพื่อใชสํารองไฟในกรณี
ไฟฟาดับ เพื่อไมใหกระทบในขณะมี
ผูใชบริการอยู

แนวทางแกไขปญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะเปนสวนสงเสริมให
บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่และ
ทําใหงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา

แบบฟอรมขั้นตอนที่ 5. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาตอกระบวนงานหรือความพรอมของบุคลากรในสังกัดที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 



 
หลักฐานประกอบการประเมินผล 

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบการประเมินที่ 2/2563  

 
  



หลักฐานขอ 1. ทบทวนกระบวนงานในความรับผิดชอบท่ีสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือบริการได 

 
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดมีการทบทวนกระบวนงานท้ังหมดท้ังภายในหนวยงานเอง 

และทําหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงานใหการสํารวจกระบวนงานและงานบริการ 
เพื่อปรับเปล่ียนมาใชระบบดิจิทัล 

(กษ 0526/ว133 ลว. 10 เมษายน 2563)  
เร่ือง การสํารวจกระบวนงานและงานบริการของสวนราชการฯ 

  



หลักฐานขอ 2. กําหนดกระบวนงานท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ อยางนอย 1 กระบวนงาน 

 
1. กระบวนงานการลดการใชกระดาษดวย Google Forms (QR-Code)  

กลุมพัฒนาระบบบริหารไดนํา Google Forms (QR-Code) มาใชในปฎิบัติงาน เชน การจัดสัมมนา 
ไดนํา QR-Code มาใชโดยใหผูเขารวมสัมมนา SCAN QR-Code ผานโทรศัพทมือถือทําแบบทดสอบ 

กอน-หลัง และทําแบบประเมินความพึงพอใจแทนการใชกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กระบวนการสรางปฏิทินออนไลนผาน Google Calender 
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดสรางปฏิทินออนไลนใชในการบันทึกขอมูลและกิจกรรมเหตุการณ รวมถึงการ
จัดการตารางนัดหมายประชุม โดยสามารถแจงเตือนกิจกรรมท่ีกําลังมาถึงไดทางโทรศัพทมือถือทําให

บุคลากรไดรูลวงหนา และสามารถดูไดทุกท่ีทุกเวลาโดยไมตองพบสมุดนัดหมายอีกตอไป 
 

 

 

 

 

 

  



หลักฐานขอ 3. จัดประชุมดวยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) หรือดําเนินการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการในรูปแบบอื่น  

ไมนอยกวา 2 ครั้ง/อยาง 
 

ปจจุบนักลุมพัฒนาระบบบริหารมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
(1.) การจัดสมัมนา PMQA ป 2563 ของกลุมพัฒนาระบบบริหารไดนํา QR-Code  

มาใชในการลงทะเบียนผูเขารวมสัมมนา  
  



(2.) การออกหนังสือแจงเวียนหนวยงานของกลุมพัฒนาระบบบริหารที่มีเอกสารแนบ 

เปนจํานวนมาก ไดนํา QR-Code มาใชสําหรับใหหนวยงาน Scan เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(3.) การเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต มกีารเปดรับขอคิดเห็น ขอคําถาม  
และเร่ืองรองเรียนผานเว็บบอรดในเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

เผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการเปดรับขอคิดเห็น ขอคําถาม และเร่ืองรองเรียนผานเว็บบอรด 

  



(4.) การมอบหมายงาน การสงงานผาน Application Line,  E-Mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.) กลุมพัฒนาระบบบริหารเขารวมประชุมช้ีแจงแนวทางการปรับตัวช้ีวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ป 2563 รวมกับสํานักงาน ก.พ.ร.  

ผานระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
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