
หมวด 1 การน าองค์การ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ระบบการน าองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ โดยส่วน
ราชการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ      
ของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่น าไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ 

 
หมวด 1 การน าองค์การ 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

1.1 ระบบการน าองค์การ
ที่สร้างความยั่งยืน 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ตอบสนองพันธกิจ 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ 

สร้างนวัตกรรม/วัฒนธรรม
ที่มุ่งประโยชน์สขุประชาชน 

1.2 ป้องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใส 

นโยบายการป้องกันทุจริตและ
ระบบการก ากับดูแลที่มี

ประสิทธิภาพ 

การติดตาม ปรับปรุง และ
รายงานผลต่อสาธารณะและ

หน่วยงานบังคับบัญชา 

ผลการประเมินในระดับดีโดย
หน่วยงานภายนอก เป็น

แบบอย่างที่ดีและการสร้าง
ต้นแบบด้านความโปร่งใส 

1.3 การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผ่านการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก 

สร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ผ่านการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในและการ

สร้างเครือข่ายภายนอก 

การต้ังเป้าหมายท้าทาย และ
การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของ

กระบวนการและการบริการ 

สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มี
ผลกระทบสูงที่สามารถแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อน 

1.4 ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้

เกิดผลลัพธ์ 

ติดตามตัวชี้วัดและผล
การด าเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง 

การใช้กลไกการสื่อสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาอย่างทันกาล 

ติดตามผลด าเนินการและ
ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว

ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้าง    
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับพันธกิจของส่วนราชการ
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน มีการติดตามผลของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท ี

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

2.1 แผนยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองความท้าทายและ

สร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่เป็นระบบตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและบรรลุ
พันธกิจส่วนราชการ 

แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความ
ท้าทายของส่วนราชการ มีการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่

ก าลังจะเกิดในอนาคต 

แผนยุทธศาสตร์เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
สร้างโอกาส และส่งเสรมิการ

พัฒนาประเทศ 

2.2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
สอดคล้องพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่ตอบสนองพันธกิจใน
ระยะสั้น ระยะยาวและสร้าง

การเปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ผลกระทบของ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวต่อยุทธศาสตร์

ประเทศ 

วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข สิง่แวดล้อม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 แผนงานขับเคลื่อนลง
ไปทุกภาคส่วน 

แผนครอบคลุมทุกส่วน 
ชัดเจน มีการสื่อสารสู่การ

ปฏิบัต ิ

แผนเน้นประสิทธิภาพ  
ท าน้อยได้มาก และสร้าง

คุณค่าแก่ประชาชน 

บูรณาการกบัแผนงานด้าน
บุคลากร การใช้ทรัพยากร 

การใชข้้อมูลร่วมกัน 

2.4 การติดตามผลการ
แก้ไขปัญหาและการ

รายงานผล 

การติดตามรายงานผล
และการบรรลุเป้าหมาย

เชิงยุทธศาสตร ์

การคาดการณ์ การแก้ปัญหา 
และการปรับแผนให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

ปรับแผนตอบสนองได้
ทันเวลา เชิงรุก  
มีประสิทธิผล 



หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็วและเข้าถึง    
ในทุกระดับ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
และความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 
และสร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้างความร่ว มมือ    
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

3.1 ระบบข้อมลูและ
สารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการ

บริการและการเข้าถึง 

ใช้ข้อมลูเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่าง 

วิเคราะห์เพ่ือค้นหาความ
ต้องการ และความคาดหวัง

ใหม ่

ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
เพื่อวางนโยบายเชิงรุกทั้ง

ปัจจุบันและอนาคต 

3.2 การประเมินความพึง
พอใจและความผูกพัน 

การประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน ของกลุ่ม

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก 

วิเคราะห์ผลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และ
แก้ปัญหาเชิงรุก 

บูรณาการกับฐานข้อมูลแหล่ง
อื่นเพ่ือการวางแผนและการ

สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 

3.3 การสร้างนวัตกรรม
การบริการและตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่ม 

การปรับปรุงบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียหลัก 

ปรับปรุงกระบวนการและสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองความ

ต้องการในภาพรวมและ 
เฉพาะกลุ่ม 

สร้างนวัตกรรมที่สามารถ
ออกแบบการให้บริการ

เฉพาะบุคคล 

4.4 กระบวนการแก้ไข 
ข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและ

สร้างสรรค์ 

กระบวนการรับ 
ข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน 

กระบวนการจัดการ 
ข้อร้องเรียนเปน็ระบบ 

ตอบสนองรวดเร็ว  
ทนัการณ ์

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนอง
และสร้างความพึงพอใจ 



หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งานทั้งภายใน
และภายนอก มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพ่ือการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา         
และเชิงรุก มีการใช้ความรู้ และสติปัญญาในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผลในเชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล 
สารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้ 

 
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

4.1 การก าหนดตัววัดเพื่อ
การติดตามงานอย่างมี

ประสิทธิผล 

การวางแผนและรวบรวม
ข้อมูลและตัววัดทุกระดับโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบจัดการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย 

น่าเชื่อถือ พร้อมใช้ เข้าถึงงา่ย 

การจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศ
ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนโดย 

ไม่ต้องร้องขอ 

4.2 การวิเคราะห์ผลจาก
ข้อมูลและตัววัดในทุก

ระดับ เพื่อการแก้ปัญหา 

การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
และตัววัดเพื่อแก้ปัญหาใน

กระบวนการที่ส าคัญ 

เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและ
แก้ไขในเชิงนโยบายและการ

ปรับยุทธศาสตร์ 

เชื่อมโยงผลในทุกระดับเพื่อ
คาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิด 

4.3 การใช้ความรู้และ
ปัญญาในการแก้ปัญหา 

เรียนรู้และมีเหตุผล 

การรวบรวมองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 

พัฒนา และต่อยอด 

วิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูล และ
องค์ความรู้จากภายนอกเพื่อ
แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม 

น าองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงจน
เกิดกระบวนการที่เป็นเลิศ บรรลุ

ยุทธศาสตร์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสู่ประชาชน 

4.4 การบริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ และ

การปรับระบบการท างาน
เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

วางแผนปรับรูปแบบการ
ท างานและการรวบรวมข้อมูล

เป็นระบบดิจิทัลอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

มีระบบความมั่นคงทางไซเบอร์ 
และการเตรียมพร้อมในภาวะ

ฉุกเฉิน 

ใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการ ลดต้นทุน และ

รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิผล 



หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรทที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี ก่อเกิดความร่วมมือ   
มีระบบการพัฒนาบุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการแก้ไขปัญหา สร้างความ
รอบรู้ และความมีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่น าไปสู่นวัตกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

5.1 ระบบการจัดการ
บุคลากรตอบสนอง

ยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 

การวางแผนก าลังคนตรงกับ
ความต้องการและเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของระบบงาน
ของราชการ 

ระบบการประเมินผลงานและ
ความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร และบรรลุยุทธศาสตร ์

นโยบายการจัดการบุคลากร
สนับสนุนการท างานให้มีความ
คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง 

5.2 ระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว 
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

สภาพแวดล้อมการท างาน
ปลอดภัย คล่องตัว สนับสนุน
การท างาน สร้างความร่วมมือ 

สภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ 
กล้าตัดสินใจ เข้าถึงข้อมูลเพื่อ

ใช้ท างาน 

เป็นทีม มีสมรรถนะสูง คล่องตัว 
ท างานร่วมกับเครือข่ายภายนอก 

แก้ปัญหาที่ซับซ้อน 

5.3 การสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่ดี และความ

ร่วมมือ 

สร้างวัฒนธรรมทีเ่ป็นมือ
อาชีพ เปิดโอกาสให้คิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์สู่การสร้าง

นวัตกรรม 

ค้นหาปัจจัยที่สร้างความผูกพัน 
ทุ่มเท มีผลการด าเนินงานที่ดี 

มีประสิทธิภาพสูง สร้างความ
ภูมิใจ และความเป้นเจ้าของ

ให้แก่บุคลากร 

5.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

พัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
ทักษะ ความรู้ ในการ
ท างานและด้านดิจทิัล 

เพิ่มพูน สั่งสมทักษะ ความรู้ 
ความเชีย่วชาญ ที่ส าคัญใน

สมรรถนะหลักองค์การ 

พัฒนาบุคลากรและผู้น าให้มี
ความรอบรู้ สามารถตัดสินใจ

พร้อมรับปัญหาที่ซับซ้อน 



หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเชื่อมโยงตั้งแต่ต้น     
จนจบ และน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และการบริการ มีการลดต้นทุน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการ           
เพ่ือสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิาร 

Basic 
(A&D) 

Advance 
(Alignment) 

Significance 
(Integration) 

6.1 กระบวนการท างาน
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ
น าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยง
ต้ังแต่ต้นจนจบทั้งภายในและงาน

ที่ข้ามสว่นราชการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

ติดตามควบคุมกระบวนการโดย
ใช้ตัววัดและเทคโนโลยีดิจิทัล 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการกระบวนการและการ 

บูรณาการที่มุ่งสู่ความเป้นเลิศ 

6.2 การสร้างนวัตกรรม
ในการปรับปรุงผลผลิต 
กระบวนการ การบริการ 

บริหารจัดการและปรับปรุง
อย่างเป็นระบบ ทั้ง

กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 

สร้างนวัตกรรมการปรับปรุง
กระบวนการหลัก สนับสนุนการ

บริการ และการสื่อสาร 

นวัตกรรมของกระบวนการระดับ
องค์การจนเกิดความเป็นเลิศ 

เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ 

6.3 การลดต้นทุนการใช้
ทรัพยากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการแข่งขัน 

วิเคราะห์ต้นทุน และลงทุนใน
ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ

หลักและสนับสนุน 

ก าหนดนโยบายการลดต้นทุน 
ใช้เทคโนโลยีและใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน 

ใช้ข้อมูลเทยีบเคียงเพื่อสร้าง
นวัตกรรม ลดต้นทุน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิล
ทั้งองค์กร และผลกระทบต่อ

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ตดิตามควบคุมประสทิธผิล
กระบวนการหลกัและตัววดั

เชิงยุทธศาสตร ์

การเตรียมการเชิงรุกเพื่อลด
ผลกระทบจากความเสี่ยง การ

เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์ 

บูรณาการกระบวนการต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตร์และส่งผล
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 



หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 เป้าหมาย : เพ่ือให้ส่วนราชการก าหนดตัววัดที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องการปฏิบัติการในหมวดกระบวนการทั้ง 6 หมวด 
สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการกระบวนการ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา มีการตั้งเป้ าหมายที่มีความท้าทาย      
มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลกับกระบวนการเพ่ือค้นหาหนทางสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงองค์การ
ทั้งในระดับปฏิบัติการ และในระดับองค์การ ที่ส่งผลให้ผลลัพธ์มีโอกาสบรรลุเป้าหมายดีขึ้น 

ข 
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

Basic 
(Level & Early trend) 

ต้ังเป้าหมายที่ทา้ทายและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับ

กระบวนการ 

Advance 
(Focus Improvement) 

มีตัววัดบางส่วนที่มีแนวโน้มการ
ปรับปรุงดีขึ้น 

Significance 
(Integration) 

ปรับปรุงจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีใน
ตัววัดย่อยหลายตัว 

7.1 ด้านพันธกิจ 
- ตัววัดตามภารกิจหลัก - ตัววัดตามแผนยุทธศาสตร ์
- นโยบายและแผนรัฐบาล - การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่นๆ 
- การด าเนินการด้านกฎหมาย 

7.2 ดา้นผู้รับบริการและ
ประชาชน 

7.3 ดา้นการพัฒนา
บุคลากร 

7.4 ดา้นการเป็นต้นแบบ 

การบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

- ความพึงพอใจ - การปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ 
- ความร่วมมือ - การแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 
- ประชารัฐ 

- จ านวนนวัตกรรม - บุคลากรร่วมในภาคีเครือข่าย 
- การเรยีนรู ้ - บุคลากรอาสาสมัครในโครงการสนองนโยบายหน่วยงาน 
- ความกา้วหน้า 

- จ านวนรางวลัที่ได้รับจากภายนอก - การจัดอันดับในระดับนานาชาติ 
- จ านวน Best practice - จ านวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก 
- จ านวนจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 

7.5 ดา้นผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม 

- ตัววัดร่วม  
- ตัววัดด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

7.6 ดา้นการลดต้นทุน 
สร้างนวัตกรรม และการ

จัดการกระบวนการ 

- การลดต้นทุน - ประสิทธิผลการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ 
- นวัตกรรมการปรับปรุง - นวัตกรรมด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 
- ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี 


