
แผนกระบวนการตามภารกจิของส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. ชื่อกระบวนการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบตังิาน :   การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Google Form) มา
ใช้ในการรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8      

2. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่ส่งผลงานเข้า

ประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้ง 8 

- ประชาชน 
- ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 

 

3. ตัวชี้วดั : ระดับความส าเร็จของการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Google Form) มาใช้ในการรับสมัครผลงานเข้า
ประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8            

ระดับ รายละเอียดตัวชี้วัด 

๑ ออกแบบและสร้างค าถามที่จ าเป็นส าหรับการรับสมัครการเสนอผลงานการประกวด 

๒ ทดลองใส่ค าถามลงในระบบ (Google Form)  

๓ ทดลองระบบการใช้งาน 

๔ ปรับปรุงแก้ไขค าถามหรือ ระบบ กรณีเกิดข้อผิดพลาดก่อนน าไปใช้งานจริง 

๕ น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Google Form) ไปใช้ในการรบัสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ 
ครั้งที่ 8 

4. แนวทางการน าเทคโนโลยีดิจทิลัมาใช้ในการจัดการกระบวนการ :   

 เปิดให้มีระบบการรับสมัครผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 ผ่านระบบ (Google Form) 

5. วิธีการลดขั้นตอนในการปฏิบตังิาน : 
 1. ลดกระดาษในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร 
2.  ลดเวลาในการน าส่งเอกสารการสมัคร 
3. เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการรับสมัคร (อาทิ การสืบค้น การรวบรวม)



6. แผนการด าเนนิงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
            

1. ออกแบบและสร้างค าถามที่จ าเป็นส าหรับ
การรับสมัครการเสนอผลงานการประกวด 

 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  ส่วนสร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง 
(สปน.) 
 
 
 

 
 

 

2. ทดลองใส่ค าถามลงในระบบ Google 
Form 

 

3. ทดลองระบบการใช้งาน  
4. ปรับปรุงแกไ้ขค าถาม หรือระบบ หากเกิด
กรณีข้อผิดพลาดก่อนน าไปใช้งานจริง 

 

5. ส่งข้อมูลเชือ่มต่อ (Link) ในหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ทราบ และใช้งาน โดยแพร่หลาย 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยการสมัครผ่านระบบ (Google Form) ที่ก าหนด ท าให้ได้รับข้อมูลจากผู้สมัคร
ครบถ้วนและสามารถบริหารจัดการข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเป็นระบบ           
                   
  



ผลกระบวนการตามภารกิจ 

หน่วยงาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  

ปีงบประมาณ 2564  

ตัวชี้วัด 
สนย.6 ระดับความส าเร็จของการน าระบบเทคโนโลยีดิจัทัล (Google Form) มาใช้ในการรับสมัครผลงานเข้า
ประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8  

รหัสตัวชี้วัด สนย.6  

แผนปฏิบัติราชการของ 
สป.กค. 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานงบประมาณของกระทรวงการคลังและส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง  

มิติการประเมินผล มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

เป้าประสงค์ MR1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

น้้าหนัก (ร้อยละ) 15  

ค้าอธิบาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ด าเนินการจัดโครงการประกวดรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น และในส่วน
ของการด าเนินโครงการฯ ได้น าเอาระบบเทคโนโลยีดิจัทัล (Google Form) มาใช้ในการรับสมัครผลงานเข้า
ประกวด  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับคะแนนตัวชี้วัด ระดับผลการด้าเนินงาน ค้าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน 

1 1  ออกแบบและสร้างค าถามที่จ าเปน็ส าหรับการรับสมัครการเสนอผลงานการประกวด  

2 2  ทดลองระบบโดยการใส่ค าถามลงในระบบ Google Form  

3 3  ทดสอบระบบการใช้งาน  

4 4  
ปรับปรุงแก้ไขค าถาม หรือ ระบบ เพ่ือป้องกันกรณีไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน
จริง  

5 5  
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Google Form) ไปใช้ในการรับสมัครผลงานเข้าประกวด
รางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 8  

เงื่อนไข (ถ้ามี) -  

หน่วยวัด ระดับ  

เป้าหมายปีปัจจุบัน 5  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี)      -  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี)      -  

ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)      -  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล       ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นายวรุต วิกรมโรจนานันท์  เบอร์ติดต่อ 2647  

ผู้สนับสนุน นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล  เบอร์ติดต่อ 2565  



รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 3 5 5 5 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ทดสอบระบบการใช้งาน  น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Google Form) ไปใช้ใน
การรับสมัครผลงานเข้า
ประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งท่ี 8  

น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Google Form) ไปใช้ใน
การรับสมัครผลงานเข้า
ประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งท่ี 8  

น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Google Form) ไปใช้ใน
การรับสมัครผลงานเข้า
ประกวดรางวัลเพชร
วายุภักษ์ ครั้งท่ี 8  

คะแนนตัวชี้วัด 3 5 5 5 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 0.45 0.75 0.75 0.75 

ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน 1. แบบฟอร์ม    

 



 




