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ภาคผนวก ก
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร, 2558)
กำรพั ฒนำคุ ณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นเป้ ำหมำยส ำคัญของกำรพั ฒนำระบบ
รำชกำรไทย ที่ต้องกำรให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรทำงำนไปสู่ระดับ
มำตรฐำนสำกล (High Performance) คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้นำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐมำเป็ นเครื่องมื อในกำรดำเนินกำร เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2548 ตำมข้อเสนอของ
สำนักงำน ก.พ.ร. และมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ตำมที่ สำนักงำน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยฯ ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีด
สมรรถนะสูง บุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และ
ปรับ ตัวได้อย่ ำ งเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ และแผนยุ ทธศำสตร์ปี 2556-2561 ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำมเป็นมืออำชีพ
ได้กำหนดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
มุ่ ง สู่ ก ำ ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ำ ร ที่ มี ขี ด
สมรรถนะสูง บุคลำกรมีควำมพร้อม
และควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ คิด
ริ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงและปรั บ ตั ว ได้
อย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

เป้าประสงค์
ส่ ว น ร ำ ช ก ำ ร แ ล ะ
ห น่ ว ย ง ำ น ข อ ง รั ฐ
ส ำ ม ำ ร ถ พั ฒ น ำ ขี ด
สมรรถนะและมี ค วำม
พร้อมในกำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ส่ ว นรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ
สำมำรถพัฒนำ ร้อยละ 80
ขี ด สมรรถนะ โดยเฉลีย่
ของกำร
บริ ห ำรจั ด กำร
องค์กำร

ส่วนรำชกำรที่นำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งเป็นกรอบกำรประเมินระดับ
มำตรฐำนสำกลไปเปรียบเทียบกับระบบกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำร จะได้รับประโยชน์ใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง (self-assessment) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหำรของ
ส่วนรำชกำรนั้นๆ ได้รับ ทรำบว่ ำส่วนรำชกำรของตนยังมีควำมบกพร่องในเรื่องใด จึงสำมำรถ
กำหนดวิธีกำรและเป้ำหมำยที่ชัดเจนในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์
มำกขึ้นต่อไป ส่วนรำชกำรสำมำรถนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำรรัฐไปใช้เป็นเครื่องมือใน
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กำรจัดกำร กำรดำเนิน กำรของส่วนรำชกำร เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำร เพื่อให้
สำมำรถส่งมอบคุณค่ำที่ดีขึ้น ทั้งผลผลิตและบริกำร ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งนับเป็น
กำรตอบสนองต่ อเป้ ำ หมำยของพระรำชกฤษฎี ก ำว่ำ ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ำรบริห ำรกิ จ กำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้วยส่วนรำชกำรที่มีกำรบริกำรที่เป็นเลิศจะมีภำพลักษณ์ที่ดี ได้รับควำม
นิยมชมชอบจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจำกนี้ ยังมีโอกำสส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของส่วนรำยกำรอื่นๆ โดยกำรนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ควำมสำเร็จ และ
เปิดโอกำสให้มีกำรสื่อสำรและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นแบบอย่ำง
ให้แก่ส่วนรำชกำรอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันเกณฑ์คุณภำพบริหำร
จัดกำรภำครัฐ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ
1.
ลั ก ษณะส ำคั ญ ขององค์ ก ร เป็ น กำรอธิ บ ำยวิ ธี ก ำรด ำเนิ น กำรขององค์ ก ร
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจ ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่นในกำรปฏิบัติรำชกำร ควำมท้ำ
ทำยเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ และกลยุ ท ธ์ และระบบกำรปรั บปรุ ง ผลกำรด ำเนิ น กำร ซึ่ ง เป็น แนวทำงที่
ครอบคลุม ระบบกำรบริหำรจัดกำรดำเนินกำรขององค์ก รโดยรวม ประกอบด้วย 2 หั วข้อ คือ
ลักษณะองค์กร และ ควำมท้ำทำยต่อองค์กร
2.
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด

ภาพที่ 1 (ภำคผนวก) เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (2558)
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หมวด 1 การนาองค์กร
เป็นกำรมุ่งเน้นวิธีกำรที่ผู้บริหำรชี้นำและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และผลกำรดำเนินกำรที่
คำดหวัง ขององค์ก ำร และขั บ เคลื่อนผลักดันให้องค์ก ำรมีผลกำรดำเนินงำนอย่ำงยั่ งยื น โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรสื่อสำร สร้ำงบรรยำกำศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรดำเนินกำรที่มีจริยธรรม
และผลกำรดำเนินกำรที่ดี รวมถึงระบบกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยหมวดนี้เป็นกำรตรวจประเมินว่ำผู้บริหำรของส่วนรำชกำรสั่งกำร หรือชี้นำให้ส่วน
รำชกำรมีควำมยั่งยืนอย่ำงไร นอกจำกนี้ ยังตรวจประเมินระบบกำรกำกับดูแลองค์กำร วิธีกำรที่ส่วน
รำชกำรใช้เพื่อบรรลุผลด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย มีจริยธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1.1 การจัดทายุทธศาสตร์
LD1: ผู้ บ ริหำรของส่วนรำชกำรดำเนินกำรก ำหนดวิสัย ทัศน์และค่ำนิย ม โดยมุ่งเน้ น
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และดำเนินกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่ กำรปฏิบัติ โดย
ผ่ำนระบบกำรนำองค์กรไปยังบุคลำกรในส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้ องกันใน
กำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันที่สำคัญ และผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
“ระบบกำรนำองค์กร” หมำยถึง วิธีกำรบริหำรที่ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรนำมำใช้ ทั้งอย่ำง
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรทั่วทั้งส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นพื้นฐำนและวิธีที่ใช้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ
กำรสื่อสำร และกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้ำงและกลไกในกำรตัดสินใจ กำร
เลือกสรรและกำรพัฒนำผู้นำและผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงค่ำนิย ม พฤติก รรมที่ มี
จริยธรรม ทิศทำง และควำมคำดหวังด้ำนผลกำรดำเนินกำร
ระบบกำรนำองค์ ก รสำมำรถสร้ ำ งควำมผู ก พั น และกำรท ำงำนเป็ นที ม โดยขึ้ นอยู่ กั บ
วิสัยทัศน์และค่ำนิยม รวมทั้งกำรมุ่งไปสู่เป้ำประสงค์ร่วมของส่วนรำชกำร ระบบกำรนำองค์กร
กระตุ้นและสนับสนุนควำมคิดริเริ่ม กำรจัดโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำตำมเจตจำนงและหน้ำที่
รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรมีสำยกำรบังคับบัญชำที่มีขั้นตอนกำรตัดสินใจหลำยขั้นตอน
ระบบกำรนำองค์ กรที่มี ประสิทธิผล ต้องคำนึงถึงควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของ
บุคลำกร ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องตั้งควำมคำดหวังในด้ำนผลกำรดำเนินกำร
และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรให้สูงขึ้น รวมทั้งกำรมีกลไกที่ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรใช้ใน
กำรตรวจประเมินตนเอง กำรรับข้อมูลป้อนกลับ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
“วิสัยทัศน์” หมำยถึง สภำพที่ส่วนรำชกำรต้องกำร “เป็น” ในอนำคต วิสัยทัศน์อธิบำยถึง
ทิศทำงที่ส่วนรำชกำรจะมุ่งไป สิ่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรจะเป็น หรือภำพลักษณ์ที่ส่วนรำชกำร
ต้องกำรในอนำคต
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“วิสัยทัศน์” ที่ดีควรมีควำมชัดเจน สำมำรถนำไปปฏิบัติได้ เป็นภำพเชิงบวกที่สะท้อนให้
เห็ น ควำมเป็ น เลิ ศ ขององค์ ก ร สร้ ำ งศรั ท ธำให้ ส มำชิ ก ต้ อ งกำรไขว้ ค ว้ ำ ต้ อ งท้ ำ ทำยควำม รู้
ควำมสำมำรถของผู้นำและสมำชิกทุกคนในองค์กำร คำนึงถึงผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมี
ควำมสอดคล้องกับแนวโน้มของอนำคต
เมื่อกำหนดทิศทำงองค์กรที่ชัดเจนแล้ว ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรต้องดำเนินกำรสื่อสำรไป
ยังบุคลำกรเพื่อให้เกิดกำรยอมรับทิศทำงขององค์กรที่มีอยู่ และกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือในกำร
ดำเนินกำรให้บรรลุผลตำมทิ ศทำงที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรสื่อสำร ส่วน
รำชกำรควรดำเนินกำรโดยสื่อสำรแบบ 2 ทิศทำง (Two – Way Communication) เป็นกำรสื่อสำรที่
ผู้รับข้อมูลสำมำรถสื่อสำร โต้ตอบกับผู้ส่งข้อมูลได้ในทั นที ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับข้อมูลมี
โอกำสอบถำมข้อสงสัย แสดงควำมคิดเห็น ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งผู้รับสำรและผู้
ส่งสำร โดยสำมำรถดำเนินกำรได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรจัดประชุมสัมมนำ กำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบั ติก ำร กำรพบปะพู ด คุ ย กั บ ผู้ ปฏิบั ติง ำนในแต่ ล ะหน่ว ยงำน กำรสื่อสำรผ่ ำนทำงสื่อสั งคม
ออนไลน์ เป็นต้น และเพื่อให้มั่นใจว่ำบุคลำกรมีกำรรับรู้ เข้ำใจและนำแนวทำงไปปฏิบัติได้จริง
ส่วนรำชกำรควรมีกำรติดตำมผลกำรสื่อสำรดังกล่ำว
นอกจำกกำรสื่อสำรไปยังบุคลำกรภำยในองค์กำรทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติแล้ว
ผู้บ ริ หำรของส่ วนรำชกำรควรสื่อสำรถ่ำยทอดทิศ ทำงดัง กล่ำวไปสู่ส่วนรำชกำรหรือองค์ก รที่
เกี่ยวข้องกันใน กำรให้บริกำร หรือส่งมอบงำนต่อกันที่สำคัญ รวมถึงผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย เพื่ อ ให้เกิ ดกำรรั บ รู้ เกิ ดควำมร่วมมื อในกำรปฏิบั ติเพื่ อน ำไปสู่ก ำรบรรลุทิศทำงที่ไ ด้
กำหนดไว้
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรแปลงวิสั ย ทั ศ น์เ ป็ น ตั ววั ด (Vision Clarification) เชิง คุณ ภำพระดั บผลลั พ ธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact)
2. กำรวิ เ ครำะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกำส และอุ ป สรรค ( Strengths Weaknesses
Opportunities and Threats-Analysis: SWOT Analysis) ด้วยกำรใช้ข้อมูลและพิจำรณำเทียบกับภำพ
อนำคตของ ส่วนรำชกำร
3. กำรมุ่งเน้นเป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว (Short and Long-Term Orientation) อย่ำง
สมดุล
4. กำรสื่อสำร 2 ทำง (Two-way communication)
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LD 2 : ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรแสดงควำมมุ่งมั่นต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิ
บำล
ควำมหมำย
“กำรแสดงควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำรส่วนรำชกำรต่อกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิ
บำล” หมำยถึง วิธีกำรที่ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรทำให้มั่นใจว่ำกำรตัดสินใจ กำรปฏิบัติกำร และ
กำรปฏิสัมพันธ์กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
(Good Governance) ซึ่งหมำยถึง หลักในกำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุมดูแล
กิ จ กำรต่ ำ งๆ ให้ เ ป็ น ไปในครรลองธรรม ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบ 10 หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก
ประสิท ธิผล หลัก ประสิท ธิภำพ หลัก กำรตอบสนอง หลัก ภำระรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส
หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรกระจำยอำนำจ หลักนิติธรรม หลักควำมเสมอภำค และหลักกำรมุ่ง
ฉันทำมติ
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมำยถึง ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวมถึงสำมำรถ
เทียบเคียงกับ
ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติ งำนในระดับชั้นนำของ
ประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน โดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะ ต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์
และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำน และระบบงำนที่เป็น มำตรฐำน รวมถึงมีกำร
ติดตำมประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) หมำยถึง กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรกำกับดูแล
ที่ดีที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำร จัดกำรที่
เหมำะสมให้องค์กรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ เพื่อตอบสนอง ควำมต้องกำร
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) หมำยถึง กำรให้บริกำรที่สำมำรถดำเนินกำรได้
ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนดและสร้ำงควำมเชื่อมั่นควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนอง ตำมควำม
คำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำก หลำยและ
มีควำมแตกต่ำง
4) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) หมำยถึง กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำม
คำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมสำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ
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5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) หมำยถึง กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี
โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถ
ตรวจสอบได้
6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หมำยถึง กำรกระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไข ปัญหำ ร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำ
7) หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) หมำยถึง กำรถ่ำยโอนอำนำจ กำรตัดสินใจ
ทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอื่น (รำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น) และภำคประชำชนดำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอำนำจ และ
ควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจ และกำรดำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่ งเน้นกำรสร้ำงควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุง กระบวนกำร และเพิ่ม
ผลิตภำพ เพื่อผลกำรดำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมำยถึง กำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในกำรกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) หมำยถึง กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำนชำย /หญิงถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพ
ทำงกำย หรื อสุข ภำพ สถำนะของบุค คล ฐำนะทำงเศรษฐกิ จ และสัง คม ควำมเชื่ อทำงศำสนำ
กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) หมำยถึง กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็น
จำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่ง
ต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทำมติไม่จำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็น
ควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล
2. กำรกำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล
3. กำรกำหนดตัวชี้วัดด้ำนธรรมำภิบำลขององค์กร
4. ผู้นำเป็นต้นแบบที่ดี (Exemplary Leadership) ผู้นำจะต้องปฏิบัติอย่ำงมีธรรมำภิบำลเพื่อ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
LD 3 : ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรดำเนินกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้ เกิดกำรบรรลุพันธ
กิจ กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร และกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคล
ควำมหมำย
องค์กรจะบรรลุวิสัยทัศน์ได้ ผู้บริหำรขององค์กรต้องมีหน้ำที่ในกำร “กระตุ้น ส่งเสริม และ
สร้ำงบรรยำกำศ” ในกำรทำงำนที่ดี มีหน้ำที่หลักในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
เพื่อให้ทรำบจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค หำแนวทำงหรือกระบวนวิธีที่จะบริหำรและจัดกำรองค์กรให้
เกิ ดประสิท ธิภำพและประสิท ธิผลสูงสุด ในกำรนำไปสู่กำรบรรลุพั นธกิ จ กำรปรับปรุงผลกำร
ดำเนินกำรของส่วนรำชกำร และกำรเรียนรู้ระดับองค์กรและระดับบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น
- กระจำยอำนำจในกำรตัดสินใจ (Empowerment) ให้กับผู้ปฏิบัติงำน องค์กรควรพิจำรณำ
และจัดลำดับควำมสำคัญเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และมอบอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้แก่บุคลำกร
แต่ละระดับอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม จึงจะทำให้กำรทำงำนเกิดควำมคล่องตัว และทำให้บุคลำกร
ในองค์กำรเกิดควำมรู้สึกมีส่วนร่วมในกำรทำงำนและเป็นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจขององค์กร ทำ
ให้เกิดกำรปรับปรุงกำรทำงำนพัฒนำเป็นนวัตกรรมต่อไป
- กำรออกแบบหรือทบทวนระบบงำนและรูปแบบกำรปฏิบัติงำน กำรปรับปรุงแก้ไ ข
กฎหมำย กฎระเบียบ คำสั่ง
- กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่สะท้อนถึงควำมสำเร็จต่อ
ประเด็นยุทธศำสตร์ และกำรบรรลุพันธกิจหลัก และแผนงำนโครงกำรที่สำคัญ รวมทั้งกำหนด
เป้ำหมำยของกำรดำเนินกำรของตัวชี้วัดสำหรับใช้ในกำรทบทวนและติดตำมผลกำรดำเนินกำรว่ำ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อนำผลกำรทบทวนไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
องค์กำรต่อไป
- ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลำกรมี ก ำรเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นำตนเอง เพื่ อ ให้ บุ คลำกรมี ควำมตื่ น ตั ว
กระตือรือร้นในกำรใฝ่หำควำมรู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้นและนำมำใช้ในกำรทำงำนและ
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ปรับปรุงกำรทำงำนขององค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ของ
องค์กรต่อไปกำรส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่ำงๆ ซึ่งกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ขององค์กรมี 2 ระดับ คือระดับองค์กรและระดับบุคคล
o ระดั บ องค์ ก ร โดยกำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรวิ จั ย และพั ฒ นำ กำรประเมิ น และพั ฒ นำ
กระบวนกำรทำงำน กำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรแลกเปลี่ยน
วิธีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ กำรเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติงำน
o ระดับบุคคล โดยกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง
ผู้บริหำรมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในองค์กร เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำร
และสร้ำงควำมผูกพัน ควำมร่วมมือภำยในองค์กร รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด โดยกำรส่งเสริมให้มีกระบวนกำร/จัดกิ จกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกันภำยใน
องค์ ก ร เช่ น กำรจั ด กิ จ กรรมชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ วั ฒ นธรรมอำสำ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบกำรณ์กำรทำงำน Team Building และ Share Vision เป็นต้น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. ระบบกำรติดตำมและทบทวนผลกำรดำเนินงำน (Monitoring and Evaluation Review)
2. กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
3. กำรสร้ำงทีม (Team Building)
4. กำรจัดทำวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร (Share Vision)
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
LD 4 : ส่วนรำชกำรมีกำรดำเนินกำรระบบกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดีในด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร ควำมรับผิดชอบด้ ำนกำรเงิน และกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ควำมหมำย
“ระบบกำกับดูแลองค์ก ร” หมำยถึง ระบบกำรจัดกำรและควบคุมต่ำง ๆ ที่ใ ช้ในส่วน
รำชกำร รวมทั้งควำมรับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ ของหัวหน้ำส่วนงำน คณะกรรมกำรบริหำร และของ
ผู้บริหำรของ ส่วนรำชกำร โดยกำหนดเป็นกฎระเบียบที่บังคับใช้และนโยบำยของส่วนรำชกำรจะ
ระบุเป็นลำยลักษณ์อักษร
ถึงสิทธิและควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม รวมทั้งอธิบำยถึงวิธีกำรกำหนดทิศทำงและ
กำรควบคุมเพื่อสร้ำงหลักประกันในด้ำน
1. ควำมรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ
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2. ควำมโปร่งใสของกำรปฏิบัติงำน
3. กำรปฏิบัติอย่ำงยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ครอบคลุมถึง
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของระบบกำกับดูแลองค์กำรรวมทั้งเรื่องกำรควบคุมภำยในของ
กระบวนกำรกำกับดูแลองค์กำร
กระบวนกำรต่ำง ๆ ด้ำนกำรกำกับดูแลอำจรวมถึง กำรอนุมัติทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ กำร
ตรวจติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรของผู้บริหำรของส่วนรำชกำร กำรกำหนดค่ำตอบแทน
และผลประโยชน์ของระดับบริหำร กำรวำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน
และกำรปฏิบัติกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร กำรทำให้มั่นใจว่ำระบบกำร
กำกับดูแลมีประสิทธิผลมีควำมสำคัญต่อควำมเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม
ตลอดจนต่อประสิทธิผลของส่วนรำชกำร
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. ระบบควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน
2. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
LD 5 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรและมำตรกำรในกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคม และมีกำรเตรียมกำรเชิงรุก มีกระบวนกำร ตัววัด และเป้ำประสงค์ที่สำคัญในกำรดำเนินกำร
ควำมหมำย
พระรำชกฤษฎี ก ำว่ำ ด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ำรบริ หำรกิ จกำรบ้ำนเมื องที่ดี พ.ศ. 2546
มำตรำ 8 (3) ระบุว่ำก่อนเริ่มดำเนินกำรส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรวิเครำะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุก
ด้ำน กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินกำรที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบกำรดำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน ใน
กรณีใดที่มีผลกระทบต่อประชำชน ส่วนรำชกำรต้องดำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
และชี้แจงทำควำมเข้ำใจเพื่อให้ประชำชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจำกภำรกิจ
นั้น
ดัง นั้น หำกกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรก่ อให้เกิ ดผลกระทบทำงลบต่อสังคม ส่วน
รำชกำรต้องกำหนดวิธีกำร มำตรกำรและผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้น เพื่อ
แก้ไขผลกระทบที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรให้หมดไป หรือลดลง รวมทั้งกำหนด
มำตรกำรเชิงรุกในกำรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อสังคม เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีให้
เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม รวมทั้งควรกำหนดตัวชี้วัด และเป้ำหมำยของกำรดำเนินกำรที่ชัดเจน
เพื่อใช้ในกำรติดตำมประเมินผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
เป็นกำรมุ่งเน้นควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำรในระยะยำวและสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
เป็นประเด็นท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์สำคัญที่ต้องบูรณำกำรเข้ำกับกำรวำงแผนภำพรวมกำรดำเนินกำร
ของ ส่วนรำชกำร กำรตัดสินใจเรื่องสมรรถนะหลักและระบบงำนของส่วนรำชกำรเป็นเรื่องที่ต้อง
บูรณำกำร เพื่อให้มั่นใจถึงควำมยั่นยืนของส่วนรำชกำร ดังนั้นกำรตัดสินใจดังกล่ำวจึงคงเป็นกำร
ตัดสินใจเชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ
โดยในหมวดนี้ เ ป็ น กำรตรวจประเมิ น ว่ ำ ส่ วนรำชกำรมี วิ ธี ก ำรจัด ท ำวั ต ถุ ประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำร กำรนำไปปฏิบัติ กำรปรับเปลี่ยนเมื่อสถำนกำรณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีกำรวัดผลควำมก้ำวหน้ำของแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร
2.1 การจัดทายุทธศาสตร์
หัวข้อ 2.1 กำรจัดทำยุทธศำสตร์ เป็นกำรพิจำรณำวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรวำงยุทธศำสตร์เพื่อ
ตอบโจทย์เรื่องควำมท้ำทำยโดยใช้ประโยชน์จำกควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ข องส่วนรำชกำร
และวิธีที่ส่วนรำชกำรตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงำนสำคัญและสมรรถนะหลัก รวมทั้งกำรพิจำรณำ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์สำคัญและเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อยกระดับผลกำร
ดำเนินกำรโดยรวม และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งทำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมสำเร็จ
ในอนำคต
SP 1 : ส่วนรำชกำรมีกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่มีกำรระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ ผู้ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ กรอบระยะเวลำของกำรวำงแผนระยะสั้นและระยะยำว
พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
ควำมหมำย
กำรจัดทำยุทธศำสตร์ หมำยถึง แนวทำงของส่วนรำชกำรในกำรเตรียมกำรในอนำคต กำร
จัดทำยุทธศำสตร์อำจใช้รูปแบบต่ำง ๆ ของกำรพยำกรณ์ กำรคำดคะเน กำรจำลองสถำนกำรณ์ องค์
ควำมรู้ กำรวิเครำะห์หรือแนวทำงอื่นที่ช่วยให้เห็นภำพในอนำคต เพื่อกำรตัดสินใจและกำรจัดสรร
ทรัพยำกร กำรจัดทำยุทธศำสตร์อำจเกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ ตัวแทนกำรให้บริกำร
พันธมิตร และประชำชน

189

ยุทธศำสตร์อำจเป็นผลจำกหรือนำไปสู่สิ่งต่อไปนี้ เช่น ผลผลิตและบริกำรใหม่ กำรกำหนดกลุ่ม
ผู้รับบริกำรหรือกลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญใหม่ สมรรถนะหลักใหม่ของส่วนรำชกำร กำรจัดเก็บรำยได้
ที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรหำพันธมิตรและกำรสร้ำงควำมร่วมมือใหม่ รวมทั้งอำจเป็นกำร
มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนหรือสำธำรณะ
กำรวำงแผนยุ ท ธศำสตร์ คื อ กำรวิ เ ครำะห์ แ ละก ำ หนดแนวทำงที่ ดี ที่ สุ ด ภำยใต้
สภำพแวดล้อมต่ำง ๆ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องกำร โดยจะต้องศึกษำข้อมูล สภำพแวดล้อมทั้ง
ภำยในและภำยนอกอย่ ำ งรอบด้ ำ น รวมทั้ ง กำรเปลี่ ย นแปลงต่ ำ งๆที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ในอนำคตมำ
ประกอบกำรพิจำรณำในกำรกำหนดยุทธศำสตร์
กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ดีควรครอบคลุมขั้นตอน ที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1. กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Analysis)
2. กำรกำหนดทิศทำงขององค์กร (Strategic Direction Setting)
3. กำรกำหนดยุทธศำสตร์ (Strategic Formulation)
4. กำรนำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation)
สำหรับส่วนรำชกำร กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ คือ กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4
ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี และเพื่อให้เห็นกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของส่วนรำชกำรอย่ำงชัดเจน กำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องมีกำรจัดทำ
แผนภำพ (flow chart) ของกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
ส่วนรำชกำรต้องมีกำรกำหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกรอบ
เวลำในกำรดำเนินกำร
กำรกำหนดกรอบเวลำที่เหมำะสม หมำยถึง กำรกำหนดกรอบระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดทำ
แผน ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยคำนึงถึงระยะเวลำที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำประกอบในกำรจัดทำแผนด้วย
ในสภำพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ส่ ว นรำชกำรจ ำ เป็ น ต้ อ ง
ดำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ระดับส่วนรำชกำรและระดับบุคคล โดยควรปลูกฝัง
ให้กำรปรับปรุงและกำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรทำงำน ควำมสำคัญของกำรวำงแผน
เชิงยุทธศำสตร์ คือ กำรทำให้ระบบงำนและโครงกำรริเริ่มที่ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งหลำยสอดคล้อง
ไปในแนวทำงเดียวกับทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ (Strategic Planning)
2. กำรจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
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3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
4. กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
SP 2 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้ อมูล และพัฒนำสำรสนเทศเพื่อ
ใช้ ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมท้ ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ สร้ำงควำมสมดุลของควำม
ต้องกำรของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมด
ควำมหมำย
“ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์” หมำยถึง สิ่งที่องค์กรต้องเอำชนะเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ ตัวอย่ำงควำมท้ำทำยตำมพันธกิจ เช่น สถำบันกำรศึกษำมีพันธกิจเกี่ ยวกับกำรผลิต
กำลังคนให้ออกไปรับใช้สังคม ควำมท้ำทำยตำมพันธกิจ อำจได้แก่ กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมของประเทศ ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร เช่น กำร
ให้บ ริก ำรโดยใช้เทคโนโลยี ใหม่ กำรลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร
บุคคล เช่น กำรรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำนตำมพันธกิจในขณะที่ต้องเผชิญกับกำรปรับลด
อัตรำกำลัง
“ควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” หมำยถึง กำร
สร้ำ งคุ ณค่ ำ และรัก ษำควำมสมดุลของคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส ำคัญ
ดังนั้น ยุทธศำสตร์ขององค์กำรจึงควรระบุควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สำคัญให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ แผนและกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่ม
อย่ำงสมดุล และหลีกเลี่ยงกำรเกิดผลกระทบด้ำนลบต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ที่มีประสิทธิผลต้องสำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์
และสร้ำงควำมสมดุลของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อควำมสำเร็จขององค์กร
กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์จะทำให้ทรำบว่ำปัจจัยหรือสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร
มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะใด และก่ อ ให้ เ กิ ด โอกำสและข้ อ จ ำกั ด ต่ อ องค์ ก ำรอย่ ำ งไรบ้ ำ ง
นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์ทำงยุ ท ธศำสตร์จะช่วยให้องค์ก รทรำบถึงทรัพ ยำกร (Resource) และ
ควำมสำมำรถ (Capabilities) ต่ำงๆ ที่มีอยู่ภำยในองค์กรว่ำเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่ำงไร
กำรกำหนดปัจจัยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรที่จะนำมำวิเครำะห์เพื่อประกอบในกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ หมำยถึง กำรแสดงให้เห็นถึงวิธีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ
อย่ำงเหมำะสม โดย
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 มีระบบกำรจัดเก็บและกำรนำมำใช้ที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน โดยในกำรรวบรวม
ข้อมูลสำรสนเทศต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร
 มี ก ำรวิ เครำะห์ที่ เ หมำะสมในแต่ ล ะปั จจั ย เช่ น กำรวิเ ครำะห์ เ ชิง เปรี ย บเทีย บ กำร
วิเครำะห์เพื่อพิจำรณำแนวโน้มของผลกำรดำเนินกำร กำรวิเครำะห์ผลกระทบทั้งเชิง
บวกและเชิ ง ลบ กำรวิ เ ครำะห์ ใ นเชิ ง สถิ ติ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ำรสนเทศน ำไป
ประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
กำรจั ด ท ำยุ ท ธศำสตร์ส่ ว นรำชกำรควรมี ส ำรสนเทศพื้ น ฐำนในกระบวนกำรวำงแผน
รวมทั้งสำรสนเทศของปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่มีผลกระทบ ควำมเสี่ยง ควำมท้ำทำย และข้อกำหนดที่
สำคัญอื่น ๆ ที่อำจส่งผลต่อโอกำสและทิศทำงในอนำคตของส่วนรำชกำร โดยกำรมองกำรณ์ไกล
อย่ำงเหมำะสม และที่เป็นไปได้จำกมุมมองของส่วนรำชกำรหรือระดับประเทศ
ข้ อมู ล และสำรสนเทศที่ ใ ช้ อำจเกี่ ย วข้อ งกั บผู้รั บบริ ก ำรและผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย ควำม
คำดหวัง โอกำส สมรรถนะหลัก สภำพแวดล้อมในกำรแข่งขัน และผลกำรดำเนินกำรของส่วน
รำชกำรในปัจจุบัน และในอนำคตเมื่อเทียบกับค่ำเปรียบเทียบหรือของคู่แข่ง/คู่เทียบ วงจรชีวิตของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลต่อผลผลิตและ
บริกำรของส่วนรำชกำร ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรเงิน สังคม
จริ ย ธรรม ข้ อ กฎหมำย เทคโนโลยี และควำมมั่น คง กำรเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิ จโลก และ
ควำมสำมำรถในกำรเตรียมพร้อมและป้องกันภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน
ในกำรกำหนดปัจจัยภำยนอกและภำยในดังกล่ำว ต้องมีควำมสอดคล้องกับบริบทของ
องค์ ก รและสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผ ลกระทบต่อองค์ก ร โดยปั จ จัย ที่ส ำคัญอย่ ำงน้อยต้อ ง
ประกอบด้วย
 วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนรำชกำร
 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ได้แก่ ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยรวมถึง ผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัดตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร และผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ด้วย
 ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงน้อยประกอบด้วย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน สังคม และ
จริยธรรม
 กฎหมำย ระเบียบ โครงสร้ำงส่วนรำชกำร
 ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร เช่น
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o จุดแข็ง และจุดอ่อนของของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน
o ปัจจัยภำยในต่ำง ๆ ขององค์กำรที่มีผลต่อกระบวนกำรปฏิบัติงำน
o สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Analysis)
2. กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
4. กำรวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking)
2.2 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
เป็นกำรพิจำรณำวิธีกำรที่ส่ว นรำชกำรใช้ในกำรแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ไปสู่
แผนปฏิบัติก ำร เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่ำนั้น รวมทั้งวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรตรวจประเมิน
ควำมก้ ำ วหน้ ำ เที ย บกั บ แผนปฏิบั ติ ก ำร และกำรปรั บ แผนงำนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถำนกำรณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้มั่นใจว่ำมีกำรนำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติจนบรรลุเป้ำประสงค์
SP 3 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรที่สำคัญ โดยคำนึงถึงควำมพร้อม
ของทรัพยำกรของส่วนรำชกำร สื่อสำรสร้ ำงควำมเข้ำใจ รวมถึงนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อที่ก่อให้
เกิดผลตำมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
ควำมหมำย
“แผนปฏิบัติกำร” หมำยถึง กำรปฏิบัติกำรที่เฉพำะเจำะจงซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ระยะสั้น ระยะยำว รวมทั้งรำยละเอียดของทรัพยำกรที่ใช้แต่ละช่วงเวลำที่ต้องทำให้
สำเร็จเมื่อมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจนแล้ว กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรถือว่ำ
เป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในกำรวำงแผนเพื่อให้มีเข้ำใจและถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
อย่ำงมีประสิทธิผล
“วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์” หมำยถึง จุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนขององค์กร อำจรวมถึง กำร
ตอบสนองที่รวดเร็ว กำรผลิตหรือบริกำรตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรเฉพำะรำย กำรใช้
สถำนที่ ร่วมกั บ พั นธมิ ตร ขี ดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังของบุคลำกร กำรสร้ำงนวั ตกรรมที่
รวดเร็วหรือตำมกำรเปลี่ย นแปลงของตลำด กำรได้รับ กำรรับรองในระบบคุณภำพหรือระบบ
สิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำน ISO กำรแสดงถึงควำมเป็นผู้นำด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำร
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บริหำรควำมสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบและผู้รับบริกำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ รวมทั้งกำร
ยกระดับคุณภำพของผลผลิตและกำรบริกำร ทั้งนี้ ควรมุ่งสนองตอบควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ
และลักษณะเฉพำะของส่วนรำชกำร ซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมสำเร็จและต่อกำรส่งเสริม
ให้ผลกำรดำเนินกำรโดยรวมของส่วนรำชกำรดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
กำรนำยุ ท ธศำสตร์ไ ปสู่ก ำรปฏิบัติคือกำรท ำให้องค์ก รสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เชิ ง
ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์หลักที่วำงไว้ โดยกำรมีแผนปฏิบัติกำร (แผนงำน/โครงกำร) รองรับกลยุ ทธ์
หลักที่วำงไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม ในกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติต้องคำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่
สำคัญ เช่น บุคลำกร ระบบข้อมูล วัฒนธรรม ทรัพยำกร เป็นต้น
กระบวนกำรในกำรนำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติด้วยวิธีกำรบริหำรโครงกำร เริ่มต้นจำก
 กำรคิดโครงกำรที่เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ โครงกำรที่กำหนด
นั้นมีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง
 กำรวิเครำะห์และจัดทำข้อเสนอโครงกำร เพื่อให้กำรวิเครำะห์โครงกำรเป็นไปอย่ำง
ละเอีย ดรอบคอบ ซึ่งจะประกอบด้วยกำรวิเครำะห์เพื่ อก ำหนดขอบเขตกำรดำเนิน
โครงกำร และกำรวิเครำะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้วัดควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรบรรลุผลกำรดำเนินงำน
 กำรคัดเลือกโครงกำร เพื่อเป็นกำรคัดเลือกโครงกำรที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
 กำรดำเนินโครงกำร
 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของโครงกำรเพื่อให้ สำมำรถปรับตัวและแก้ไขปัญหำได้ทัน
เหตุกำรณ์
 กำรประเมิ นโครงกำร เพื่ อเป็นกำรประเมิน ว่ำ โครงกำรน ำไปสู่ผ ลผลิ ต/ผลลั พ ธ์ ที่
ต้องกำรและบรรลุตำมยุทธศำสตร์หรือไม่
เพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถดำเนินกำรบรรลุตำมยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่วนรำชกำรควรกำหนดกลไกในกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัดที่สำคัญ และบทบำทหน้ำที่ของแต่ละบุคคล ในกำร
ผลัก ดันให้ยุทธศำสตร์บ รรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด รวมทั้งก ำหนดช่องทำงในกำรแลกเปลี่ย น
เรียนรู้ กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ หรื อกำรถ่ำยทอดเทคนิค/วิธีดำเนินงำน ในกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติกำรได้บรรลุตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ทั้งในระดับ
หน่วยงำน และระดับ งำน ที่ ส ำมำรถแสดงให้เห็นกำรแลกเปลี่ย นวิธีก ำรปฏิบัติที่ดีภำยในส่วน
รำชกำร
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรบริหำรโครงกำร (Project Management)
2. กำรจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)
3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
4. กำรวำงแผนกำรสื่อสำร (Communication Plan)
SP 4 : ส่วนรำชกำรมีระบบกำรกำกับและติดตำมควำมสำเร็จและประสิทธิผลของกำร
ดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ทบทวนและปรับแผนให้ มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์
ควำมหมำย
เมื่ อแผนงำน/โครงกำรได้เริ่มดำเนินกำรแล้ว จะต้องมีก ระบวนกำรในกำรติดตำมกำร
ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่กำหนด
เพื่อให้ผู้บริหำรทรำบว่ำมีกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดหรือไม่ ทั้งในด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกร ผลผลิต ผลลัพธ์ หำกกำรดำเนินโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อำจมีก ำร
ปรับ เปลี่ย นแผนกำรดำเนินกำรให้มีควำมเหมำะสมเพื่ อให้โครงกำรสำมำรถปรับตัวและแก้ไ ข
ปัญหำได้ทันต่อเหตุกำรณ์
กำรติดตำมโครงกำรสำมำรถทำได้โดย ผู้บริหำรโครงกำรเป็นผู้จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำร ต่อผู้บริหำรระดับสูง หรือคณะกรรมกำรที่กำกับดูแล
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ควรประกอบด้วย
1. สถำนะโครงกำร เป็นกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรโครงกำร และสิ่งที่
จะต้องดำเนินกำรต่อไป
2. รำยงำนงบประมำณ เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณเทียบกับแผนที่วำงไว้
3. รำยงำนควำมเสี่ยง เป็นกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงที่สำคัญที่ระบุไว้ และ
กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ
4. รำยงำนประเด็นสำคัญ เช่น รำยงำนประเด็นที่ควรสนใจ ควำมกังวล ปัญญำที่อำจเกิดขึ้น
พร้อมทั้งแนวทำงหรือกำรตัดสินใจที่ควรดำเนินกำร นอกจำกนี้ ระบบในกำรใช้กำกับติดตำมกำร
ด ำเนิ น งำนยั ง สำมำรถน ำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศมำใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ได้ เช่ น กำรจั ด ตั้ ง
ห้องปฏิบัติกำร (Operation room, Mangement Cockpit, War Room) เป็นต้น
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรติดตำมโครงกำร (Project Monitoring)
2. กำรบริหำรโครงกำร (Project Management)
3. กำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ
หมวด 3 การให้ ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นกำรกำหนดวิธีกำรที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรใช้
สำรสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรปรับปรุงและค้นหำโอกำสในกำร
สร้ำงนวัตกรรม เพื่อสร้ำงควำมผูกพันและควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยในหมวดนี้เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งวิธีกำรในกำรค้นหำและใช้สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หัวข้อ 3.1 สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกำรพิจำรณำกระบวนกำรที่
ส่วนรำชกำรใช้ ใ นกำรรวบรวมข้ อมูล และสำรสนเทศของผู้ รับบริก ำรและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ประเมิ นควำมพึ ง พอใจและควำมไม่ พึ ง พอใจ เพื่ อให้ไ ด้ ส ำรสนเทศที่ส ำมำรถนำมำใช้ ใ นกำร
ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
CS 1 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมข้ อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ รับ
บริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่อำจจะมีควำมแตกต่ำงกันตำมกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อให้ได้ สำรสนเทศที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับปรุงผลผลิตและบริกำรได้
ควำมหมำย
“ผู้รับบริกำร” หมำยถึง ผู้ที่ใช้ผลผลิตและกำรบริกำรของส่วนรำชกำรโดยตรง หรือผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริกำรที่เป็นส่วนรำชกำรด้วย ผู้รับบริกำรอำจรวมถึง
สมำชิก ผู้เสียภำษี ประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้ป่วย นักเรียน นักศึกษำ ลูกควำม และผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรง
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรง
และทำงอ้ อม จำกกำรด ำเนิน กำรของส่ว นรำชกำรของท่ำ น เช่ น ประชำชน ชุม ชนในท้อ งถิ่ น
บุคลำกรในส่วนรำชกำร ผู้ส่งมอบงำน รวมทั้งผู้รับบริกำรด้วย แม้ว่ำผู้รับบริกำรเป็นส่วนหนึ่งใน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยกผู้รับบริกำรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงออกมำเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง
เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่ำงชัดเจน
“ข้อมูลและสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” (Voice of Customer)
หมำยถึง กระบวนกำรในกำรค้ น หำสำรสนเทศที่ เกี่ ย วกั บผู้ รับ บริ ก ำรและผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ย
กระบวนกำรด้ำน “สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” เป็นกระบวนกำรเชิงรุกและ
สร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถเข้ำใจควำมต้องกำรควำมคำดหวัง และควำมปรำรถนำของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งที่ชัดเจน ไม่ชัดเจน และที่คำดกำรณ์ไว้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมผูกพัน กำรเลือกกลวิธีในกำรรวบรวมสำรสนเทศของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักที่สำคัญของส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรต่ำง
ๆ รวบรวมสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น
วิธีกำรที่ใช้กันบ่อย ๆ ได้แก่ กำรสำรวจรำยกลุ่ม (Focus Group) กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กำรมีปฏิสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ กำรสัมภำษณ์
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สูญเสียที่ไม่พึงพอใจจนไม่กลับมำใช้บริกำรซ้ำ ในประเด็น
เรื่องกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรมำรับบริกำร ข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสื่อ
สังคมออนไลน์ กำรวิเครำะห์กำรได้หรือเสียผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อเปรียบเทียบกับ
คู่แข่งหรือส่วนรำชกำรอื่นที่ให้บริกำรในลักษณะเดียวกัน สำรสนเทศจำกกำรสำรวจหรือข้อมูล
ป้อนกลับ เป็นต้น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวควรครอบคลุมกลุ่มของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมที่
ระบุ ไว้ในลักษณะสำคั ญขององค์ กำร ข้อ 1ข (7) และควรมีรูปแบบที่เหมำะสมกั บแต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนรำชกำรควรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศที่ได้รับ เพื่อจัดทำเป็นสำรสนเทศ
ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี
คือสำรสนเทศที่สำมำรถนำไปใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำร จัดลำดับ
ควำมสำคัญของกำรให้บริกำรหรือส่งมอบบริกำร ออกแบบกระบวนงำนเพื่อสร้ำงหรือปรับปรุง
ผลผลิตและบริกำร นำเสนอกำรให้บริกำรที่เหมำะสม หำโอกำสในกำรพั ฒนำบริกำรที่พึงมีใ น
อนำคต รวมทั้งเป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ตัวอย่ำงเช่น
 ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมนิยมชมชอบ
 พฤติกรรมกำรใช้บริกำร เช่น ประชำชนในต่ำงจังหวัดนิ ยมมำติดต่อรำชกำรในช่วงเช้ำ
หรือ ประชำชนในกรุงเทพสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรใกล้บ้ำนหรือที่ทำงำน เป็นต้น
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 พฤติกรรมเชิงจิตวิทยำ เช่น ประชำชนชอบให้ข้ำรำชกำรยิ้มและมีมิตรไมตรีแบบไทย
หรือประชำชนไม่ชอบข้ำรำชกำรในเครื่องแบบที่เป็นผู้บังคับกฎหมำย เป็นต้น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรจำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Segmentation)
2. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CS2 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และนำสำรสนเทศไปใช้ ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้ รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ ส่วน
เสีย
ควำมหมำย
กำรวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่งที่ส่วนรำชกำรควร
ดำเนินกำรเพื่อติดตำมผลกำรให้บริกำรที่ส่งมอบให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว มีผลใน
เชิงบวก หรือลบ เพื่อประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรว่ำอยู่ในระดับที่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต้องกำร คำดหวัง ไม่พึงพอใจ หรือพึงพอใจ หำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึง
พอใจก็ต้องวิเครำะห์ว่ำมีองค์ประกอบด้ำนใดบ้ำงที่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประสงค์ให้
มีกำรพัฒนำในรูปแบบ ช่องทำง หรือวิธีกำรใด เพื่อให้บริกำรในรูปแบบดังกล่ำวซ้ำ หรือพัฒนำให้มี
คุณภำพในกำรบริกำรให้ดีขึ้น เพื่อสร้ำงควำมประทับใจ และภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
กำรประเมิ นควำมพึ ง พอใจของผู้รับบริก ำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อำจใช้ กำรสำรวจ
ข้อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ข้อมูลกำรให้บริกำร ข้อร้องเรียน รำยงำนจำก
หน่วยบริก ำร กำรวิเครำะห์ก ำรได้หรือเสีย ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรแนะนำจำก
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดิม และอัตรำควำมสำเร็จของกำรทำธุรกรรม ส่วนรำชกำรอำจ
รวบรวมสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ (กำรติดต่อโดยตรงหรือผ่ำนบุคคลที่สำม) หรือทำงไปรษณีย์ เป็น
ต้น โดยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ำเสมอตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
เพื่ อให้ไ ด้ ข้ อมู ล จำกผู้รับ บริ ก ำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีควำมทันสมัย ทั้งนี้ต้ องครอบคลุ ม
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมพันธกิจที่สำคัญขององค์กำร และกลุ่มผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกกลุ่มตำมที่จำแนกไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กร
ส่วนรำชกำรควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเพื่อให้ได้บทสรุป ที่สำมำรถนำไป
กำหนดเป็นปัจจัยในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำไปสู่
กำรจัดทำเป็นสำรสนเทศด้ำนควำมพึงพอใจ และเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร กำรปรับปรุงผลผลิต
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กระบวนกำร และกระบวนกำรดำเนินงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยอำจทำเป็นแผนพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร หรือแผนพัฒนำงำนบริกำรใหม่ๆ
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (Customer Satisfaction Survey)
CS3 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อควำมไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำสำรสนเทศไปใช้ ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้ รับ
บริกำรและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควำมหมำย
กำรรวบรวมและค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปวิเครำะห์ถึงต้นเหตุของปัญหำและทำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมไม่พึงพอใจในอนำคต
วิธีกำรรวบรวมและค้นหำปัจจัยที่มีผลต่อควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สำมำรถทำได้หลำยช่องทำงและรูปแบบเหมือนกับกำรประเมินควำมพึงพอใจ แต่กำรวัด
ควำมไม่พึงพอใจควรแยกออกจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจอย่ำงชัดเจน เนื่องจำกในกำรสำรวจ
ควำมพึ ง พอใจ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรอำจอยู่ ใ นระดั บ ควำมพึ ง พอใจน้ อ ยแต่ ยั ง ไม่ ถึ ง ขั้ น ไม่ พึ ง พอใจ จึ ง
จำเป็นต้องแยกควำมไม่พึงพอใจออกมำ เพื่อระบุสิ่งที่ไม่พึงพอใจอย่ำงเด่นชัด หำกรวมไว้จะทำให้
ผู้ตอบไขว้เขว และมีแนวโน้มที่จะตอบควำมไม่พึงพอใจมำกกว่ำ กรณีที่ใช้แบบสำรวจชุดเดียว อำจ
แยกคำถำมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบถำมควำมพึงพอใจในแต่ละเรื่อง ส่วนที่ 2 สำรวจ
ควำมไม่พึงพอใจ ซึ่งอำจใช้เป็นคำถำมปลำยเปิด เช่น ในงำนบริกำรของหน่วยงำน ก ท่ำนไม่พึง
พอใจในเรื่องใดมำกที่สุด (โปรดเรียงลำดับ) ซึ่งควรจัดกลุ่มประเภทเป็นหมวดๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำร
ประมวลผล เช่น ด้ำนบุคลำกร ด้ำนขั้นตอน ด้ำนระยะเวลำ ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ต้องครอบคลุมผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมพันธกิจที่สำคัญขององค์กร และ
กลุ่ม ผู้รับ บริก ำรและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญทุก กลุ่มตำมที่จำแนกไว้ใ นลัก ษณะส ำคัญของ
องค์กร
เมื่อส่วนรำชกำรมีสำรสนเทศด้ำนควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แล้ว ควรดำเนินกำรวิเครำะห์เพื่อหำต้นเหตุของปัญหำ และนำไปใช้ในกำรปรับปรุงผลผลิต บริกำร
และกระบวนกำรทำงำน เช่นเดียวกับกำรประเมินควำมพึงพอใจ
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
กำรสำรวจควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร (Customer Dissatisfaction Survey)
3.2 การสร้างความผูกพัน
หัวข้อ 3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพัน เป็นกำรพิจำรณำวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดกำรข้อร้องเรียน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุงกำร
ให้บริกำร สร้ำงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีของ ส่วนรำชกำร
CS4 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรสื่อสำร สร้ ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ รับบริกำร
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ และตอบสนองควำมต้องกำรกับผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ควำมหมำย
ควำมสัมพันธ์ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นพื้นฐำนที่สำคัญในกำรส่งเสริม
ให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อกำรให้บริกำรของส่วนรำชกำร และนำไปสู่กำรพัฒนำให้เกิดควำมไว้วำงใจ
และควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในที่สุด กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์จำเป็นต้องมีพื้นฐำนในเรื่อง
ของสำรสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำม
นิยมชมชอบ ตลอดจนต้องมีกำรเรียนรู้พฤติกรรมกำรมำใช้บริกำร ควำมชอบ/ไม่ชอบในกำรมำใช้
บริก ำร กำรอำนวยควำมสะดวกที่ถู ก ใจ/ไม่ถูก ใจ โดยต้องมีก ำรดำเนิ นกำรในกำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ ควำมผูกพันในระยะยำว และ
นำไปสู่กำรเกิดภำพลักษณ์ที่ดี
เป้ ำ ประสงค์ ข องกำรสนั บ สนุ น ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย คื อ กำรท ำ ให้
ผู้รับบริกำรและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย สะดวกที่จะทำติดต่อกับส่วนรำชกำรทั้งเพื่อกำรขอรับบริกำร
กำรรั บ ทรำบข่ ำ วสำรข้ อ มู ล และกำรให้ข้ อมู ล แก่ ส่ว นรำชกำร ส่ง ผลให้ส่ วนรำชกำรสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ระดับกำรให้บริกำรที่มีควำมรวดเร็วและระยะเวลำที่เหมำะสมเป็นสิ่งที่ผู้รับบริกำรต้องกำร
แต่กำรให้กำรบริกำรที่ตรงควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรเป็นกลยุทธ์ที่ดีในกำรทำให้ผู้รับบริกำรพึง
พอใจ กลยุทธ์และกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์ ที่นำมำใช้ควรมี
ควำมหลำกหลำยเนื่ องจำกผู้รั บ บริ ก ำรบำงกลุ่มต้อ งกำรกำรให้บ ริก ำรที่แตกต่ำ งกั น กำรสร้ำ ง
ควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรจำกคุณค่ำในมุมมองของผู้รับบริกำร โดยนำคุณค่ำในมุมมองของลูกค้ำ
คือสิ่งที่ ผู้รับบริกำรได้รับกั บสิ่งที่ ต้องเสียไปมำพิจำรณำเช่นเวลำหรือค่ำธรรมเนียม เป็นต้น ซึ่ง
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องค์กรต้องคำนึงถึงคุณค่ำในมุมมองของผู้รับบริกำรทั้งก่อนและหลังกำรให้บริกำร หำกประโยชน์
ที่ผู้รับบริกำรได้รับลดลงแต่ต้องเสียเวลำหรือค่ำใช้จ่ำยมำกขึ้น จะทำให้ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ผู้รับบริกำรกับองค์กรลดลง
กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ เ พี ย งอย่ ำ งเดี ย วอำจไม่ยั่ ง ยื น ส่ วนรำชกำรจึ ง ต้ อ งมีก ำรพั ฒ นำ
ควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ซึ่งส่วน
รำชกำรต้องมีกำรวิเครำะห์และระบุผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญให้ชัดเจน เพื่อนำ
ไปสู่ ก ำรจั ด กำรและรั ก ษำควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไว้ ทั้ ง นี้
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมสัมพันธ์ แต่ละยุทธศำสตร์อำจใช้ได้ผลกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บำงกลุ่มแต่ไม่ได้ผลกับบำงกลุ่ม ดังนั้นยุทธศำสตร์ที่ส่วนรำชกำรใช้ต้องแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน
สำหรับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และในแต่ละช่วงที่มีกำรสำนสัมพันธ์กับส่วน
รำชกำร นอกจำกนี้ส่วนรำชกำรควรสร้ำงและปลูกฝังวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งหมำยถึง กำรถือเอำผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนที่ทำ
ให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรเหล่ำนั้น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรวำงแผนกำรสื่อสำร (Communication Plan)
2. กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
CS5 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรจัดกำรข้ อร้องเรียนของผู้รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย และทำให้มั่นใจว่ำข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
ควำมหมำย
นอกจำกที่ส่วนรำชกำรมีกำรรวบรวมสำรสนเทศเพื่อเรียนรู้ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
แล้ว จะต้องมีระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนรวมทั้งกำรนำข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
คำชมเชย มำปรับปรุงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่ำงทันท่วงที
และมีประสิทธิผล เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น วิธีกำรที่ทำให้รวดเร็วเหมำะสม ต้องขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของแต่ละองค์กร ซึ่งต้องเลือกให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่ม รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน กำรรวบรวม กำรวิเครำะห์ และกำรบ่งชี้ถึงต้นเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหำของข้อร้องเรียน ควรจะนำไปสู่กำรกำจัดต้นเหตุของกำรเกิดข้อร้องเรียนอย่ำงมีประสิทธิผล
และนำบทเรียนที่ได้รับไปใช้จัดลำดับควำมสำคัญของกำรปรับปรุงกระบวนกำรและบริกำร และ
ดำเนินกำรปรับปรุงเพื่อให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนลดลง
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ไม่เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยส่วนรำชกำรจะต้องถ่ำยทอดผลสำเร็จนี้ ให้นำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิผลทั่วทั้งส่วนรำชกำร
กระบวนกำรตอบกลับ (Feedback Loop) ในกำรตอบข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยกลับไปยังผู้
ร้องเรียน เป็นส่วนหนึ่งของกำรแสดงออกถึงควำมใส่ใจ ไม่ละเลยควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นต่อกำรบริกำร กำรตอบกลับอำจทำได้ 2 ระยะ คือ ดำเนินกำรทันที
หลังจำกได้รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัย และดำเนินกำรตอบกลับหลังจำกมีกำรดำเนินกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว โดยต้องมีกำหนดระยะเวลำสำหรับกำรแก้ไข
ปัญหำในแต่ละกลุ่มด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดควำมรู้สึกที่ดีในกำรดูแลและตอบรับจำกส่วน
รำชกำร มีหลักฐำนเอกสำรในกำรดำเนินกำรต่อทั้งฝ่ำยผู้ร้องเรียนและส่วนรำชกำร ส่งผลให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำร
หำกส่วนรำชกำรดำเนินกำรตำมหัวข้อ CS1 – CS4 อย่ำงเคร่งครัด คือกำรเรียนรู้และรับฟัง
ควำมควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง หรือควำมนิยมชมชอบ ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมถึงดำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และตอบสนองควำมต้องกำร แล้วนั้น ถือเป็นกำรป้องกั น
ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนได้ อย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนก็เป็นกำรป้องกันอีกชั้นหนึ่ง
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน (Complaint Management)
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เป็นหมวดหลักของเกณฑ์ในด้ำนสำรสนเทศที่ส ำคัญทั้งหมดที่เกี่ ยวข้องกับกำรวัด กำร
วิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร รวมทั้งกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนรำชกำรอย่ำงมี
ประสิทธิผล เพื่อผลักดันให้เกิดกำรปรับปรุง กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของส่วนรำชกำร กล่ำวคือหมวด 4 ถือเป็น “สมอง” ขององค์กรที่เป็นศูนย์กลำงในกำร
ปฏิบัติกำรต่ำงๆทำให้เกิดควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันของกำรปฏิบัติกำรกับวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กำร ซึ่งหัวใจสำคัญของกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศดังกล่ำวอยู่ที่คุณภำพ
และควำมพร้อมใช้งำนของข้อมูล นอกจำกนี้ สำรสนเทศ กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ อำจ
เป็ น ที่ ม ำของควำมได้ เ ปรี ย บเชิ ง แข่ ง ขั นและกำรเพิ่ มประสิท ธิ ภ ำพ หมวดนี้ ไ ด้ ครอบคลุ ม กำร
พิจำรณำเชิงยุทธศำสตร์ในเรื่องดังกล่ำวไว้
โดยในหมวดนี้เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรวิเครำะห์และทบทวน
ผลกำรดำเนินงำน กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ
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4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ
เป็นกำรพิจำรณำวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรเลือกและใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ สำหรับ
กำรวั ดผลกำรด ำเนิน กำร กำรวิ เครำะห์ และกำรทบทวน เพื่ อ สนับ สนุ น กำรวำงแผนและกำร
ปรับ ปรุง กำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำร หัวข้อนี้เป็นศูนย์ กลำงของกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลและสำรสนเทศ ในกำรวัดผลกำรดำเนินกำรและระบบกำรจัดกำรที่มีกำรบูรณำกำร โดยอำศัย
ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและด้ำนอื่นๆ เจตจำนงของกำรวัดผลกำรดำเนินกำร กำรวิเครำะห์
กำรทบทวน และกำรปรับปรุง เพื่อชี้นำกำรจัดกำรกระบวนกำรของส่วนรำชกำรให้บรรลุผลลัพธ์
ของส่วนรำชกำรและวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่สำคัญ รวมทั้งเพื่อคำดกำรณ์และตอบสนองต่อ
กำรเปลี่ย นแปลงที่รวดเร็วหรื อไม่ไ ด้คำดคิดหรือกำรเปลี่ย นแปลงทั้งภำยในและภำยนอกส่วน
รำชกำร รวมถึงเพื่อระบุวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่อำจนำมำแลกเปลี่ยนกัน
IT 1 : ส่วนรำชกำรมีกำรเลือก รวบรวม ตัววัดผลกำรดำเนินงำน เพื่อติดตำมผลกำร
ปฏิบัติกำรและผลกำรดำเนินกำร โดยรวมของส่วนรำชกำร ซึ่งรวมถึงกำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ำใน
กำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร
ควำมหมำย
กำรวัดผลกำรดำเนินกำร มีประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนของข้อมูลจริงเพื่อกำร
กำหนดทิศทำงของส่วนรำชกำร กำรจัดสรรทรัพยำกร รวมทั้งกำรปรับให้เกิดควำมสอดคล้องใน
กระบวนกำรหลักทั้งในระดับพื้นที่ หน่วยงำนย่อย และระดับส่วนรำชกำร
ส่วนรำชกำรต้องคัดเลือก รวบรวม ตัววัดผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำเร็จ
ขององค์กรได้อย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร เพื่อ
ติดตำมทั้งในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ งำนประจำวัน ซึ่งอำจเป็นรำยวัน รำยสัปดำห์ หรือรำยเดือน
แล้วแต่ควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร และผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมขององค์กร
โดยก ำหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด หลั ก และตั ว ชี้ วั ด ย่ อ ยที่ สั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ในรู ป ของตั ว ชี้ วั ด น ำ (Leading
Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้ วัดผลงำนนำที่เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงผลระหว่ำงกระบวนกำร สำมำรถ
นำไปใช้พยำกรณ์แนวโน้มของตัวชี้วัดตำมได้ เช่น จำนวนครั้งที่มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย
ฯลฯ และตัวชี้วัดตำม (Lagging Indicators) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลงำนที่เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์
สุดท้ำยของกระบวนกำรนั้นๆว่ำเป็นอย่ำงไร เช่น อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อชี้นำกำรจัดกำร
กระบวนกำรขององค์กรให้บรรลุผลลัพธ์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ดังกล่ำว
รวมทั้งควรกำหนดให้ “สำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ” เป็นส่วนหนึ่ง
ของตัววัดผลกำรดำเนินกำร เพื่อนำไปใช้ในกำรตัดสินใจที่สำคัญในวำงแผนยุทธศำสตร์ หรือกำร
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ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อให้สำมำรถตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กำรทำให้ระบบกำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำรมีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันและ
กำรบูรณำกำรเป็นหลักกำรที่สำคัญในกำรนำระบบกำรวัดผลกำรดำเนินกำรดังกล่ำวและตัววัดไปใช้
ให้ประสบควำมสำเร็จ ซึ่งควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันและกำรบูรณำกำรต้องพิจำรณำทั้ง
ขอบเขตและประสิทธิผลของกำรใช้งำน เพื่อให้ตรงกับควำมจำเป็นในกำรประเมินและปรับปรุงผล
กำรดำเนินกำร รวมทั้งเพื่อจัดทำและนำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ควำมสอดคล้องไปในทำงเดีย วกันและกำรบูรณำกำร ครอบคลุมถึงวิธีกำรทำให้ตัววัด
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันทั่วทั้งส่วนรำชกำร และวิธีกำรบูรณำกำรเพื่อให้ได้ข้อมูลและ
สำรสนเทศจำกทั่วทั้งส่วนรำชกำร นอกจำกนี้ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันและกำรบู รณำ
กำร อำจหมำยรวมถึง วิธีก ำรที่ ผู้บริหำรของ ส่วนรำชกำรถ่ำยทอดรำยละเอีย ดของตัววัดผลกำร
ดำเนินกำรลงไปจนถึงระดับบุค คลและกระบวนกำร เพื่อใช้ติดตำมผลงำนที่ส่งผลต่อกำรบรรลุ
ผลลัพธ์ในระดับส่วนรำชกำรหรือเพื่อกำรปรับปรุง
ในกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรและจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง องค์กรควรให้ควำมสำคัญกับกำร
เลือกและใช้ตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลกำรดำเนินกำร ตัววัดที่เลือกไว้ควรสะท้อนถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่
นำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรในด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปฏิบัติกำร
กำรเงิน และจริยธรรม กลุ่มตัววัดที่เชื่อมโยงกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและผลกำรดำเนินกำรขององค์กร จะเป็นพื้นฐำนที่เด่นชัดทั้งในกำรทำให้กระบวนกำรทั้งหมด
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร นอกจำกนี้ ตัววัดผล
ควรมีกำรเก็บข้อมูลที่มีควำมครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย สำมำรถนำไปใช้ในกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรจัดทำคำรับรองผลกำรปฏิบัติรำชกำร (PA: Performance Agreement) ระดับส่วน
รำชกำร
2. กำรจัดทำระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ (SPMS: Strategic Performance
Management System)
IT2 : ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรดำเนินกำรเพื่อประเมินผลสำเร็จของ
ส่วนรำชกำร ควำมก้ ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
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ควำมหมำย
กำรวิเ ครำะห์ หมำยถึง กำรตรวจสอบข้ อเท็จจริงและข้อมูล เพื่ อใช้เป็น พื้ นฐำนในกำร
ตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิผล กำรวิเครำะห์มักเกี่ยวข้องกับกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุและผล
ส่วนรำชกำรควรนำข้อมูลที่มีผลกระทบต่อยุทธศำสตร์ มำใช้ในกำรวิเครำะห์ว่ำมีกำรดำเนินกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่ รวมทั้งจะต้องนำปัจจัยภำยนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงไป เช่น ปัจจัยด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และเทคโนโลยี มำเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรของ
ส่วนรำชกำรนำไปใช้ในกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรและกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรประกอบด้วย กำรประเมินแนวโน้มของผลกำรดำเนินกำร
ในอนำคต กำรคำดกำรณ์ ใ นระดั บส่ว นรำชกำร ระดับ ภำรกิ จ และเทคโนโลยี ค่ำ เปรี ย บเทีย บ
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และกำรหำค่ำปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์ดังกล่ำว
ควรสนับ สนุนกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรเพื่ อช่วยให้ทรำบต้นเหตุของปัญหำและจัดล ำดับ
ควำมสำคัญของกำรใช้ทรัพยำกร ด้วยเหตุนี้ กำรวิเครำะห์จึงใช้ข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลผลกำร
ดำเนินกำรของผลผลิตและกำรบริกำร ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูล
กำรเงิ นและกำรเติบ โต ข้อมูลกำรปฏิบัติก ำร และข้อมูลเชิงแข่งขัน กำรวิเครำะห์นี้อำจคำนึงถึง
มำตรกำรบังคับจำกภำครัฐด้วย
กำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรระดับองค์กร ควรมำจำกกำรวัดผลกำรดำเนินกำรระดับส่วน
รำชกำรและตัววัดผลกำรดำเนินกำรที่รำยงำนไว้ในกำรตอบหัวข้อต่ำง ๆ ของเกณฑ์โดยอิ งตำม
วัตถุป ระสงค์ เชิ ง ยุ ทธศำสตร์และแผนปฏิบัติก ำรตำมที่ระบุไ ว้ รวมทั้งอำจมำจำกผลกำรตรวจ
ประเมินภำยในหรือภำยนอกตำมเกณฑ์คุณภำพในระบบต่ำง ๆ เช่น ISO หรือ PMQA เป็นต้น
กำรทบทวนระดับองค์กำร ควรครอบคลุมผลกำรดำเนินกำรในทุกด้ำนทั้งในปัจจุบันและ
กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรในอนำคต มีกำรประเมินผลสำเร็จของส่วนรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ทั้งนี้ผลกำรทบทวนจะเป็นเครื่องมือที่
เชื่ อ ถื อ ได้ ว่ ำ จะน ำไปสู่ ก ำรปรั บ ปรุ ง และโอกำสในกำรสร้ ำ งนวั ต กรรม โดยเชื่ อ มโยงกั บ
วัตถุประสงค์ของส่วนรำชกำร สมรรถนะหลั ก และตัววัดควำมสำเร็จ ดังนั้น องค์ประกอบที่สำคัญ
ประกำรหนึ่งของกำรทบทวนระดับองค์กร คือ กำรแปลงผลกำรทบทวนไปสู่กำรกระทำอย่ำงทั่วถึง
ทั้งส่วนรำชกำร โดยมีกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรจำกผลกำรทบทวนอยู่เสมอ รวมทั้งนำผลของ
กำรทบทวนไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุง เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และถ่ำยทอด
ไปยั ง ผู้ ส่ ง มอบ ผู้ ใ ห้ ค วำมร่ ว มมื อ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทำงกำรและไม่ เ ป็ น ทำงกำรที่ เ หมำะสม ตลอดทั้ ง
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ
2. กำรเทียบเคียงผลกำรดำเนินงำน (Benchmarking and Comparison)
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกำรพิจำรณำวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ และทำให้มั่นใจว่ำมีข้อมูล
สำรสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮำร์ดแวร์ ที่จำเป็น มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมใช้งำน ทั้งในภำวะปกติ
และภำวะฉุกเฉิน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกำร
สร้ำงนวัตกรรมของส่วนรำชกำร
IT3 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรรวบรวมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรแบ่งปันและนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดำเนินกำร
ควำมหมำย
กำรจัดกำรควำมรู้ของส่วนรำชกำรต้องมุ่งเน้นที่ควำมรู้ที่บุคลำกรต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ปรับปรุงกระบวนกำร และกำรบริกำร รวมถึงกำรพัฒนำทำงเลือกที่แปลกใหม่ ซึ่งเพิ่มคุณค่ำให้กับ
ผู้รับบริกำรและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนรำชกำร
ส่วนรำชกำรจะต้องพัฒนำระบบที่สำมำรถมั่นใจได้ว่ำควำมรู้ขององค์กรจะถูกถ่ำยทอดและ
เก็บรักษำไว้ที่องค์กร จนเกิดเกิดวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยที่
ควำมรู้นี้รวมถึงควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ควำมรู้และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และควำมรู้จำกหน่วยงำนที่เกี่ย วข้อง รวมถึงส่วนรำชกำรจะต้องวำงระบบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงรวดเร็วภำยในองค์กร เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
นวัตกรรมขององค์กร โดยที่กระบวนกำรเหล่ำนี้ สำมำรถดำเนินกำรได้โดยใช้เครื่องมือกำรจัดกำร
ควำมรู้ (Knowledge Management หรือ KM) ซึ่งเป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ภำยในองค์กรที่
กระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถ
เข้ ำ ถึง ควำมรู้ และพั ฒ นำตนเองให้เ ป็นผู้ รู้ มี ก ำรแลกเปลี่ย นควำมรู้และประสบกำรณ์ รวมทั้ ง
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
“วิธีป ฏิบัติที่เป็นเลิศ ” เป็นกระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ผ่ำนกำรทบทวน
ปรั บ ปรุ ง เรี ย นรู้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งจนส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ก ว่ ำ หรื อ จนได้ รั บ ควำมชื่ น ชมจำก
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” อำจมีได้ในกระบวนกำรย่อยในระดับหน่วยงำน หรือกระบวนกำร
หลักในระดับภำรกิจของส่วนรำชกำร บทพิสูจน์ของ “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” อำจผ่ำนกำรประกวด
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และได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร เช่น รำงวัลบริกำรภำครัฐแห่งชำติ รำงวัล
United Nations Public Service Awards ขององค์กำรสหประชำชำติ เป็นต้น
“วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ” เป็นส่วนสำคัญในระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของส่วน
รำชกำร แต่อำจซ่อนเร้นอยู่ภำยในองค์กร ส่วนรำชกำรกำรจึงควรมีกำรค้ นหำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของหน่วยงำนภำยในเพื่อนำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยำยผลและต่อยอดให้เกิดกำรปรับปรุงใน
หน่วยงำนอื่นๆ ต่อไป
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มี 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจำรณำว่ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
ขององค์ ก รคื ออะไร และเพื่ อให้บ รรลุเป้ ำหมำย เรำจ ำเป็ นต้ องรู้อ ะไร โดยขณะนี้ เรำมี ควำมรู้
อะไรบ้ำง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น กำรสร้ำง
ควำมรู้ใหม่กำรแสวงหำควำมรู้จำกภำยนอก กำรรักษำควำมรู้เก่ำ กำรกำจัดควำมรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
3. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นกำรวำงโครงสร้ำง
ควำมรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกำรเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบในอนำคต
4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เช่น กำร
ปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำน กำรใช้ภำษำเดียวกัน กำรปรับปรุงเนื้อหำให้สมบูรณ์
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access) เป็นกำรทำให้ผู้ใช้ควำมรู้นั้นเข้ำถึงควำมรู้ที่
ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ Web Board กระดำนประชำสัมพันธ์
เป็นต้น
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) สำมำรถดำเนินกำรได้หลำยวิธี
โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อำจจัดทำเป็นเอกสำร ระบบฐำนข้อมูลควำมรู้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อำจจัดทำเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ กำร
สับเปลี่ยนงำน กำรยืมตัว ทีมข้ำมสำยงำน เป็นต้น
7. กำรเรียนรู้ (Learning) ควรทำให้กำรเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงำน เช่น เกิดระบบกำร
เรี ย นรู้ จ ำกกำร สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ -น ำควำมรู้ ไ ปใช้ -เกิ ด กำรเรี ย นรู้ แ ละประสบกำรณ์ ใ หม่ แ ละ
หมุนเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมในกำรทำงำน
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IT4 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรทำให้มั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศของส่วนรำชกำรมีควำม
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งำนง่ำย
สำหรับผู้ ใช้งำนทั้งภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร
ควำมหมำย
“ข้อมูลและสำรสนเทศ” หมำยถึง ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำร
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ และกระบวนกำรสนับสนุน โดยข้อมูลและ
สำรสนเทศดังกล่ำว ต้องมีคุณลักษณะที่ ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย
“ควำมครอบคลุม” หมำยถึง กำรจัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศต่ำงๆ ที่จำเป็น
ต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรอย่ำงครบถ้วน
“ควำมถูกต้อง” หมำยถึง กำรจัดให้มีข้อมูลและสำรสนเทศ ที่มีระบบกำรตรวจสอบข้อมูล
ก่ อ นท ำกำรจั ด เก็ บ และภำยหลั ง กำรจั ด เก็ บ รวมถึ ง กำรจั ด ให้ มี แ บบฟอร์ ม จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และ
แบบฟอร์มกำรรำยงำนข้อมูลที่มีรูปแบบเดียวกันทุกพื้นที่
“ควำมทันสมัย” หมำยถึง กำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสำรสนเทศ ให้มีควำมทันสมัย
พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ มีกำรทำวิจัยและกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้ง
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยมำใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องทันสมัย
“ควำมปลอดภัย” หมำยถึง กำรจัดให้มีระบบรักษำควำมมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของ
ระบบสำรสนเทศและระบบฐำนข้อมูล เพื่ อป้องกันไม่ใ ห้ข้อมูล และสำรสนเทศถูกทำลำย เช่น
ระบบ Anti-Virus ระบบ Firewall ระบบไฟฟ้ำสำรอง กำรกำหนดสิทธิให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ
(Access Right) เป็นต้น รวมทั้งมีแนวทำงกำจัด ป้องกัน หรือลดควำมเสียหำยในรูปแบบต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลและสำรสนเทศที่จัดเก็บไว้ด้วย
“รูปแบบที่ใช้งำนง่ำย” หมำยถึง รูปแบบของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำมง่ำ ยต่อกำร
เรียนรู้ ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ง่ำยต่อกำรใช้งำนและดูแลรักษำ เนื่องจำกผู้ใช้งำนที่มีควำมหลำกหลำย ที่
รวมทั้งผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งอำจไม่มีประสบกำรณ์ในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดังนั้น ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่ง
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรจัดทำระบบสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูล (IT System)
2. กำรออกแบบระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Information Hardware and Software
Design)
3. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology)
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
เป็ น กำรมุ่ ง เน้ น ให้ ส่ ว นรำชกำรมี วิ ธี ก ำรวำงแผนด้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล กำรสร้ ำ ง
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ก่อให้เกิดผลกำรดำเนินกำรที่ดี รวมทั้งกำรสร้ำงควำมผูกพัน และกำร
พัฒนำบุคลำกร เพื่อนำศักยภำพของบุคลำกรมำใช้อย่ำงเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศำสตร์
ของส่วนรำชกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต
โดยในหมวดนี้เน้นกำรปฏิบัติกำรด้ำนบุคลำกรที่สำคัญ กำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ที่มุ่งไปสู่กำร
สร้ำงและคงไว้ซึ่งสภำพแวดล้อมของกำรทำงำนที่ให้ผลกำรดำเนินกำรที่โดดเด่น และมุ่งไปสู่กำร
สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรของส่วนรำชกำร เพื่อให้บุคลำกรและองค์กำรปรั บตัวทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ควำมสำเร็จ เพื่อสนับสนุนให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องไป
แนวทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์โดยรวม
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
เป็นกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังของบุคลำกรในอดีต
ที่ผ่ำนมำรวมทั้งอัตรำกำลังที่เหมำะสมในแต่ละระดับ ซึ่งเป็นกำรกำหนดบริบทที่ส่วนรำชกำรใช้ใน
กำรพิจำรณำเชิงรุกเพื่อเตรียมให้สอดรับกับควำมต้องกำรบุคลำกรในอนำคตและกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์
HR 1 : ส่วนรำชกำรมีกำรจัดทำแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุนยุทธศำสตร์ แผน
ดัง กล่ำ วได้ มี กำรประเมิ นควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นที่เกี่ ยวข้ องกั บควำมต้ องกำรด้ำนขีด
ควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุ คลำกร รวมถึงได้ นำแผนไปปฏิบัติเพื่อให้ งำนของส่วนรำชกำร
บรรลุผลสำเร็จ
ควำมหมำย
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกระบวนกำรแรกที่สำคัญที่สุดที่จะ
สร้ำงควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์ระหว่ำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์
ขององค์กร นอกจำกนี้ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลยังเป็นกำรเพิ่มบทบำทของ
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลจำกกำรมุ่งเน้นเพียงงำนประจำ (Routine Work) ซึ่งเป็นงำนในเชิงรับมำ
เป็นกำรวำงแผนในเชิงรุก เพื่อหำแนวทำงปฏิบัติว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดสวัสดิกำรที่ส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรในปัจจุบัน จะสำมำรถช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมประเด็นยุทธ์ศำสตร์ ที่
กำหนดไว้ได้อย่ำงไร โดยกำรกำหนดกลยุทธ์และกำรจัดลำดับควำมสำคัญของกิจกรรมต่ำงๆ ใน
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กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลนั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกำรวำงแผนและกำรจัดสรรทรัพยำกร
และงบประมำณด้ำนบุคคลต่อไป
กำรดำเนินกำรให้แผนปฏิบัติรำชกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้นั้น ปัจจัยสำคัญอย่ำงหนึ่ง
ที่ ส่วนรำชกำรต้องมีกำรดำเนินกำร คือ กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้
สอดคล้องบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยแผนกล
ยุ ท ธ์ด้ ำ นกำรบริ หำรทรัพ ยำกรบุ คคลนั้ น ครอบคลุม ถึ งแผนปฏิ บัติ ก ำรด้ำ นทรัพ ยำกรบุ คคลที่
สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติกำรของส่วน
รำชกำรได้อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิผ ล รวมถึ งกำรก ำหนดตั ว ชี้วั ด และเป้ำ หมำยที่ เหมำะสมในแต่ ล ะ
แผนปฏิบัติกำรด้วย
HR Scorecard เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินผลสำเร็จด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กร เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำและเพิ่มขีดสมรรถนะกำลังคนขององค์กรให้มีควำมเข้มแข็งและสอด
รับกับภำรกิจขององค์กร
มำตรฐำนควำมสำเร็จที่เป็นเป้ำหมำยสุดท้ำยที่ส่วนรำชกำรต้องบริหำรทรัพยำกรบุคคลมี
ดังนี้
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงยุทธศำสตร์
มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลนั้น อย่ำงน้อยต้องครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ดังนี้
 กำรวำงแผนและบริหำรกำลังคน
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคลำกรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง
 กำรจัดระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล
นอกจำกนี้ ควรครอบคลุมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลในด้ำนอื่นๆ ด้วย เช่น
 กำรปรับปรุงระบบงำน โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรมอบอำนำจกำรตัดสินใจให้แก่บุคลำกร
มำกขึ้น เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน และกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำร
บริหำรจัดกำร
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 กำรปรับปรุงระบบกำรยกย่อง ชมเชย โดยมุ่ งเน้นให้สอดคล้องกับประสิทธิภำพกำร
ทำงำนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น
 กำรปรับปรุงระบบสรรหำ คัดเลือก และกำรรักษำบุคลำกร
 กำรปรั บ ปรุ ง กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำงได้ผลดี
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)
2. กำรทบทวนและกำรปรั บ ระบบงำน/โครงสร้ ำ งส่ ว นรำชกำร ( Organization
Restructuring)
3. กำรใช้ ข้ อมู ล ควำมต้องกำร ควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำ
วิเครำะห์ ออกแบบระบบงำน/โครงสร้ำงของส่วนรำชกำร กำรส่งมอบหรือประสำนงำนกันระหว่ำง
หน่วยงำน
4. กำรกำหนดแผนผังควำมสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่ำงหน่วยงำน
5. กำรจัดทำระบบงำน/โครงสร้ำงของส่วนรำชกำรที่มีแผนกงำนตำมลูกค้ำ ผู้รับบริกำร
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
6. กำรทบทวนกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน
HR 2 : ส่วนรำชกำรมีกำรดูแลปัจจัยสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน ด้ำนสุขภำพ ควำม
ปลอดภัย และสวัสดิภำพในกำรทำงำนของบุคลำกร มีกำรประเมินและปรับปรุงปัจจัยดังกล่ำว
ควำมหมำย
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ครอบคลุมถึงด้ำนกำรปฏิบัติงำน สุขอนำมัย ควำมปลอดภัย
กำรป้องกันภัย อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
ควำมเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง สภำพแวดล้อมเอื้อต่อกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมพันธกิจ และบุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน
ส่วนรำชกำรควรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน เพื่อนำมำ
ออกแบบ ปรับปรุง และจัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกกลุ่ม เพื่อ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับบุคลำกรและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกรที่ดีขึ้น เช่น ด้ำนสุขอนำมัย มีกำรจัดบริกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรประจำปี จัดกีฬำ
กิจกรรมสันทนำกำรต่ำง ๆ ด้ำนควำมปลอดภัย มีบันไดหนีไฟในอำคำรสูง มีกำรแลกบัตรผ่ำนเข้ำ
ออกสำหรับบุคคลภำยนอก ด้ำนกำรป้องกันภัย มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีแผนกำรเตรียมควำมพร้อม
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ต่อภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ด้ำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีกำรจัดสถำนที่ทำงำน
ให้สะอำด มีอำกำศถ่ำยเท แสงสว่ำงเพียงพอ ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อม ด้ำนอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
มีกำรปรับปรุงอุปกรณ์ให้ทันสมัยและใช้งำนได้ตลอดเวลำ เป็นต้น
นอกจำกนี้ค วรดำเนินกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของบุคลำกรต่อสภำพแวดล้อมในกำร
ปฏิบัติงำน หรืออำจกำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยเพื่อทบทวนกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
สำหรับกำรจัดระบบกำรสนับสนุนบุคลำกรในเรื่องนโยบำย สวัสดิกำร และกำรบริกำรที่
สอดคล้องกั บ ควำมต้องกำรของบุ คลำกร โดยแนวทำงในกำรสนับ สนุน บุคลำกร เช่น กำรให้
คำปรึกษำ กิจกรรมสันทนำกำรหรื องำนประเพณีต่ำง ๆ กำรให้กำรศึกษำนอกเหนือจำกงำนใน
หน้ำที่ กำรดูแลบุตรของบุคลำกรในชั่วโมงทำงำน กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนในหน้ำที่หรือกำร
แบ่งงำนกันทำ กำรอนุญำตให้ลำหยุดกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบครอบครัวหรือเพื่อบริกำรชุมชน กำร
ฝึกอบรมเรื่องควำมปลอดภัยในที่พักอำศั ย เวลำและสถำนที่กำรทำงำนแบบยืดหยุ่น กำรช่วยให้
บุค ลำกรหำงำนใหม่ เมื่อถูก เลิกจ้ำง สวัสดิกำรหลังเกษีย ณอำยุ กำรขยำยเวลำครอบคลุมในกำร
รักษำพยำบำล เป็นต้น
นอกเหนือจำกระเบียบสวัสดิกำรกลำงที่กำหนดไว้ ส่วนรำชกำรควรมีกำรสำรวจควำม
ต้องกำรของบุ ค ลำกรในเรื่องนโยบำย สวัส ดิก ำร กำรบริก ำรเพิ่ มเติม เช่น ชั่วโมงกำรทำงำนที่
ยืดหยุ่น กำรจัดบริกำรรถรับส่ง กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรให้กำรศึกษำนอกเหนือจำกงำนในหน้ำที่
กำรสั บ เปลี่ย นหมุ นเวี ย นงำนในหน้ ำ ที่ห รือ กำรแบ่ ง งำนกั น ทำ เป็ นต้ น และนำมำก ำหนดเป็ น
นโยบำยจั ด ระบบสวั ส ดิ ก ำร กำรให้ บ ริ ก ำร รวมถึ ง กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มของกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบุคลำกรแต่ละระดับแต่ละประเภท รวมทั้งดำเนินกำรสำรวจควำม
พึงพอใจต่อสวัสดิกำร บริกำรต่ำง ๆ ที่จัดให้ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมำะสมต่อไป
ส่ ว นรำชกำรควรให้ ค วำมส ำคั ญ ในเรื่ อ งสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน บรรยำกำศที่
สนับสนุนกำรทำงำนของบุคลำกร และวิธีกำรประเมินเพื่อปรับปรุงปัจจัยพึงพอใจของบุคลำกร เพื่อ
สนับสนุนควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และกำรจูงใจบุคลำกรทุกคน โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของบุคลำกร รวมถึงควำมสำมำรถขององค์กำรในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินหรือภัย
พิบัติ เพื่อปกป้องบุคลำกรและสถำนที่ทำงำนให้ปลอดภัย
ทั้งนี้ กำรพิ จำรณำปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และ
สวัสดิภำพในกำรทำงำนของบุคลำกร ควรคำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงสถำนที่ทำงำนทำให้
ผลิตภำพเพิ่มขึ้น ด้วยกำรขจัดอุปสรรคที่กีดขวำงคนพิกำร เพื่ อให้ทำงำนได้ตำมศักยภำพของตน
สถำนที่ทำงำนที่มีควำมพร้อมต้องสำมำรถเข้ำถึงได้ทั้งทำงกำยภำพ เทคโนโลยี และทัศนคติ
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรใช้แบบสำรวจเรื่องสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ซึ่งอำจเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
ควำม พึงพอใจหรือควำมผูกพันของบุคลำกร
2. กำรจัดทำ Focus Group เพื่อค้นหำประเด็นปัญหำที่กลุ่มบุคลำกรต้องกำรกำรออกแบบ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
เป็ นกำรมุ่ง เน้นระบบของส่วนรำชกำรในกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพั ฒนำ
บุคลำกร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและเต็ม
ควำมสำมำรถ ระบบเหล่ำนี้ต้องเกื้อหนุนให้เกิดผลกำรดำเนินงำนที่โดดเด่น มีกำรนำสมรรถนะ
หลักของส่วนรำชกำรใช้ และเพื่อให้บรรลุแผนปฏิบัติกำรและสร้ำงควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำร
HR 3 : ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร มีวิธีกำรและตัววัดที่ใช้ ในกำร
ประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มของบุคลำกร
ควำมหมำย
“ควำมผูกพันของบุคลำกร” หมำยถึงระดับควำมมุ่งมั่นของบุคลำกรทั้งในด้ำนควำมรู้สึก
และสติปัญญำ เพื่อให้งำน พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของส่วนรำชกำรบรรลุผล ส่วนรำชกำรที่มีระดับ
ควำมผูกพันของบุคลำกรสูงแสดงให้เห็นเด่นชัดด้วยสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่ดี ซึ่งทำให้
บุคลำกรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มกำลัง เพื่อผลประโยชน์ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และควำมสำเร็จของส่วนรำชกำร
บุคลำกรในส่วนรำชกำรรู้สึกมีควำมผูกพัน เมื่อพวกเขำพบว่ำได้ทำในสิ่งที่ต้องกำร และ
ได้รับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เมื่อเขำได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดีจำกเพื่อนร่ วมงำน และจำก
สถำนที่ทำงำน ประโยชน์ของควำมผูกพันของบุคลำกรคือทำให้เกิดควำมไว้ใจซึ่งกันและกัน ควำม
ปลอดภัย และสภำพแวดล้อมที่ ร่ว มกั น ปฏิบั ติงำน กำรสื่อ สำรที่ดี กำรรับและให้ข้อ มูล มี ควำม
คล่องตัว กำรเอื้ออำนำจในกำรตัดสินใจ และควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินกำร ปัจจัย แห่ ง
ควำมสำเร็จที่จะนำมำซึ่งควำมผูกพัน รวมถึงกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรงำน
ระบบกำรยกย่องชมเชย และระบบกำรให้รำงวัลที่มีประสิทธิผล โอกำสและกำรดูแลที่เท่ำเทียมกัน
และกำรมีมิตรไมตรีกับครอบครัวของบุคลำกร
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ปัจจัยของควำมผูกพันของบุคลำกร แม้ว่ำควำมพึงพอใจต่อค่ำตอบแทนและกำรเพิ่มค่ำตอบแทนจะ
มีควำมสำคัญ แต่สองปัจจัยดังกล่ำวไม่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจว่ำบุคลำกรมีควำมผูกพันกับส่วน
รำชกำรและสร้ำงผลงำนที่โดดเด่น ตัวอย่ำงของปัจจัยอื่นที่ควรนำมำพิจำรณำ เช่น
- กำรแก้ไขปัญหำและข้อร้องทุกข์อย่ำงมีประสิทธิผล
- โอกำสในกำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
- บรรยำกำศในกำรทำงำนและกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำร
- สถำนที่ทำงำนที่ปลอดภัยและมีกำรป้องกันภัย
- ภำระงำนที่เหมำะสมและท้ำทำย
- กำรสื่อสำร ควำมร่วมมือ และกำรทำงำนเป็นทีมที่มีประสิทธิผล
- ระดับของกำรได้รับมอบอำนำจในกำรตัดสินใจ
- ควำมมั่นคงของงำน
กำรตระหนักถึงควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของกลุ่มบุคลำกรที่หลำกหลำย
- กำรสนับสนุนของส่วนรำชกำรในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดของกำรประเมินควำมผูกพัน เช่น ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยและกำรหยุดงำนของ
บุคลำกร อัตรำกำรเข้ำออกงำนของบุคลำกรทั้งหมดและบุคลำกรที่ให้บริกำรโดยตรง กำรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ำงๆ กำรร้องทุกข์ ร้องเรียน ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร ผลกำรสำรวจ
ควำมผูกพันของบุคลำกร ควำมเข้ำใจของบุคลำกรในบทบำทหน้ำที่ของตน กำรกระจำยอำนำจกำร
ตัดสินใจ กำรรับรู้ข้อมูล ผลิตภำพของบุคลำกร (Productivity) เป็นต้น
กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร เป็นวิธีกำรในกำรวิเครำะห์และกำรวัดผลของควำม
ผูกพัน โดยจำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร เพื่อนำผลกำรวิเครำะห์มำใช้ปรับปรุงปัจจัยและกิจกรรมใน
กำรสร้ำ งควำมผูก พั นของบุ ค ลำกรอย่ ำงต่อเนื่องและควรมีก ำรวิเครำะห์ ควำมเชื่อมโยงผลกำร
ดำเนินกำรกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ในหมวด 7
ในกำรกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรทุกระดับ ทุกประเภท ควรคำนึงถึง
ควำมเสมอภำค ควำมโปร่ง ใส ควำมเป็นธรรม ควำมสมัค รใจ ควำมจ ำเป็ นและควำมเร่ง ด่ว น
ประกอบด้วย อีกทั้ง ผู้บริหำรต้องให้บุคลำกรในองค์กำรมีส่วนร่วม โดยกำรสำรวจควำมคิดเห็น
ของบุคลำกรเพื่อนำควำมคิดเห็นดังกล่ำวมำกำหนดปัจจัยในกำรสร้ำงควำมผูกพัน
สำหรับขั้นตอนกำรวิเครำะห์และปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกรนั้น เมื่อ
ส่วนรำชกำรได้ดำเนินกำรสำรวจปัจจัยดังกล่ำวแล้ว ต้องนำมำวิเครำะห์จัดลำดับควำมสำคัญของ
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร หรือกำหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินควำมผำสุก
ควำมพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลำกร เช่น ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยและกำรหยุดงำน อัตรำกำร
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เข้ำออกงำนของบุคลำกร กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ กำรร้องเรียน ร้องทุก ข์ ควำมปลอดภัย
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร ควำมเข้ำใจของ
บุคลำกรในบทบำทหน้ำที่ของตน กำรรับรู้ข้อมูล เป็นต้น และนำมำปรับปรุงปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรสำรวจควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกร (Employee Engagement Survey)
2. กำรจัดทำ Focus group เพื่อสอบถำมควำมต้องกำร/ค้นหำปัจจัยสนับสนุนสร้ำงควำม
ผูกพัน
HR 4 : ส่วนรำชกำรมีกำรจัดทำระบบกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำที่สนับสนุนควำมต้องกำร
ของส่วนรำชกำรและกำรพัฒนำตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
ระบบกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ
ควำมหมำย
กำรพั ฒนำบุค ลำกร/ผู้บริหำรเป็นกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภำพ
ให้กับบุคลำกร/ผู้บริหำร ตลอดจนทำให้บุคลำกรมีควำมเติบโตก้ำวหน้ำและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ซึ่งกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกรสำมำรถดำเนินกำรได้ 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นทำงกำร เช่น
กำรบรรยำย กำรฝึกอบรม เป็นต้น และแบบที่ไม่เป็นทำงกำร เช่น กำรสอนงำน (Coaching) กำรเป็น
พี่เลี้ยง เป็นต้น “กำรเรียนรู้” (Learning) หมำยถึง ควำมรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจำกกำรประเมิน
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และนวัตกรรม ในเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐกล่ำวถึงกำร
เรียนรู้ทั้ง 2 ส่วน คือ กำรเรียนรู้ของส่วนรำชกำร และกำรเรียนรู้ของบุคลำกร
กำรเรี ย นรู้ ข องส่ ว นรำชกำร ได้ ม ำจำกกำรวิ จั ย และพั ฒ นำวงจรกำรประเมิ น และกำร
ปรั บ ปรุ ง ควำมคิ ด และปั จจั ย นำเข้ำ จำกบุ คลำกรและผู้รั บ บริ ก ำรและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย กำร
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและกำรจัดระดับเทียบเคียง
กำรเรียนรู้ของบุคลำกร ได้มำจำกกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และโอกำสในกำรพัฒนำเพื่อ
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ของแต่ ล ะบุ ค คลเพื่ อ ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล กำรเรี ย นรู้ ค วรปลู ก ฝั ง อยู่ ใ นวิ ธี ก ำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร กำรเรียนรู้ส่งผลถึงกำรบรรลุ ควำมสำเร็จขององค์กร“ประสิทธิผล”
(Effectiveness) หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถที่กระบวนกำรหรือตัวชี้วัดใดๆ สำมำรถตอบสนอง
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
กำรประเมินประสิทธิผลต้องประเมินระดับควำมสำมำรถที่แนวทำงนั้นมีควำมสอดคล้อง
ไปในแนวทำงเดียวกันกับควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร และกำรถ่ำยทอดเพื่อนำแนวทำงไปปฏิบัติ
หรือประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้

215

โดยทั่ วไป เป้ ำ ประสงค์ เชิงยุ ทธศำสตร์จะมุ่งเน้นทั้งภำยนอกและภำยในองค์ก ำร และ
เกี่ยวข้องกับโอกำสและควำมท้ำทำยที่สำคัญในด้ำนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรส่งมอบ
บริกำร หรือเทคโนโลยี
กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย
1. กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ : โดยพิจำรณำถึงผลลัพธ์ที่องค์กรคำดหวัง และประเด็นที่
ต้องกำรมุ่งเน้น
2. วิเครำะห์ควำมต้องกำร : โดยพิจำรณำถึงควำมต้องกำรในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งในระดับ
องค์กร กลุ่มงำน และระดับบุคคล โดยพิจำรณำถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำรและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3. ออกแบบกำรพัฒนำ : กำรพัฒนำบุคลำกรควรพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงกันตำมระดับ
และประสบกำรณ์ของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม ซึ่งเครื่องมือและวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรมีหลำยวิธีกำร เช่น
กำรบรรยำย ฝึกอบรม กำรสอนงำน กำรเป็นพี่เลี้ยง กำรหมุนเวียนงำน กำรมอบหมำยงำน หรือกำรดู
งำน เป็นต้น
4. ดำเนินกำรพัฒนำ
5. ประเมินผลกำรพัฒนำ : กำรประเมินผลกำรพัฒนำอำจพิจำรณำในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่
ปฏิกิริยำของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงประสิทธิผล
และควำมคุ้มค่ำขององค์กร เป็นต้น
กำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำ
1. กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพของกำรฝึกอบรม
แนวคิดเรื่องระบบกำรประกันคุณภำพงำนฝึกอบรม เพื่อยกระดับงำนฝึกอบรมให้มีมำตรฐำนสูง มี
ควำมคุ้ มค่ ำต่อกำรลงทุ น และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ ผู้เรียนว่ำกำรฝึก อบรมนั้นมีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับ ซึ่ง ระบบกำรประกั นคุ ณภำพงำนฝึก อบรมดังกล่ำว ถื อเป็นกำรประกั นคุณภำพที่ส่ว น
รำชกำรจะต้องดำเนินกำรจัดทำมำตรฐำนกำรฝึกอบรมที่มีลักษณะกำรดำเนินกำรคล้ำยคลึงกับกำร
ประกันคุณภำพภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำงำนฝึกอบรมได้มำตรฐำน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในกำร
ประเมินงำนฝึกอบรมที่มีมำตรฐำน ประกอบด้วย
1) หลักสูตร ประกอบด้วย
 ควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 กำรหำควำมจำเป็นและควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบุคลำกร
 กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
 กำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ำเสมอ
2) ผู้สอน ประกอบด้วย
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 เป็นผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับเนื้อหำที่สอน
 มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อกำรสอน
 มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด/สื่อสำร ให้มีควำมเข้ำใจ
3) วิธีกำรสอน ประกอบด้วย
 มีแผนกำรสอน หรือเค้ำโครงกำรสอนที่ชัดเจน
 กำรใช้อุปกรณ์กำรสอนที่เหมำะสม
 มีสื่อประกอบกำรสอนที่เหมำะสม
4) ห้องเรียน ประกอบด้วย
 ขนำดห้องเรียนเหมำะสมกับจำนวนผู้เรียน
 ลักษณะกำรจัดห้องเรียนเหมำะสมกับหัวข้อกำรสอนหรือกิจกรรมที่ใช้
5) ผู้เรียน
 จำนวนผู้เรียนเหมำะสมกับหัวข้อกำรสอนหรือกิจกรรมที่ใช้
 ควำมรู้พื้นฐำนของผู้เรียนเหมำะสมกับหลักสูตร
 กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม
 มีกำรวัดผลควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนก่อนและหลังกำรเรียน
 กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของผู้เรียน
2. กำรประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของกำรพัฒนำ/ฝึกอบรมบุคลำกร
ในกำรดำเนินกำรพั ฒนำบุคลำกร ส่วนรำชกำรควรก ำหนดมำตรกำรและระบบในกำร
ประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของกำรพัฒนำบุคลำกรควบคู่กันไป ซึ่งสำมำรถดำเนินกำรโดย
 ประเมินจำกข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ของกำร
พัฒนำบุคลำกร และกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรนำควำมรู้และทักษะตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำ/ฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
 มี ก ำรประเมิ นประสิ ทธิผ ลกำรพั ฒนำ/ฝึ ก อบรมที่ส อดคล้ องกั บวิธี ก ำรที่ ใ ช้ใ นกำร
พัฒนำบุคลำกร เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำบุคลำกรสูงสุด
 ประเมินผลลัพธ์ขององค์กร ซึ่งหมำยถึงผลลัพธ์จำกกำรฝึกอบรม อำจมีกำรวัดผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น (Productivity) เช่น ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเพิ่มขึ้น กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรดำเนินกำร เป็นต้น
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
และด้ำนกำรประเมินผลงำน (Performance Evaluation)
2. กำรพัฒนำหัวหน้ำงำนและผู้บริหำรให้มีสมรรถนะในกำรมอบหมำยงำนหรือกำรดูแล
บุคลำกร (People Management)
3. กำรหมุนเวียนงำน (Job Rotation)
4. กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะที่หลำกหลำย (Multi-skill Training)
5. กำรฝึกอบรมและพัฒนำตำมหลักสมรรถนะ (Competency based training and
development)
6. กำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management)
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
เป็นกำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร กำรออกแบบ และกำรส่งมอบผลผลิตและกำรบริกำร และ
ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรเพื่อบรรลุควำมสำเร็จ และเพื่อควำมยั่งยืนของส่วนรำชกำร
โดยในหมวดนี้เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร และ
ปรับปรุงผลผลิตและกำรบริกำร กระบวนกำรทำงำน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของระบบกำร
ปฏิบัติกำร เพื่อส่งมอบคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ส่วนรำชกำรประสบ
ควำมสำเร็จและยั่งยืน
6.1 กระบวนการทางาน
เป็ น กำรพิ จ ำรณำให้ ค รอบคลุ ม กำรออกแบบ กำรบริ ห ำรจั ด กำรและ กำรปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ เพื่อส่วนมอบผลผลิตและกำรบริกำรที่สร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรและ ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ
PM 1 : ส่วนรำชกำรมีกำรกำหนดขอก ำหนดที่ส ำคัญของผลผลิต กำรบริก ำร และ
กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ รวมถึงมีวิธีกำรออกแบบผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงำน
ให้ เป็นไปตำมข้อกำหนดที่สำคัญทั้งหมด
ควำมหมำย
“กระบวนกำร” (Process) หมำยถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรส่งมอบ
ผลผลิตหรือบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร
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โดยทั่วไป กระบวนกำร ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และกำรปรับปรุง มำ
ทำงำนร่วมกันตำมขั้นตอนหรือกำรปฏิบัติกำรที่กำหนดไว้ ซึ่งแทบจะไม่มีกระบวนกำรใดที่สำมำรถ
ดำเนินงำนได้โดยลำพัง จะต้องพิจำรณำควำมสัมพันธ์กับกระบวนกำรอื่นที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและ
กัน
“กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ” หรือ “กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ ” หมำยถึงกระบวนกำร
สำคัญที่สร้ำงประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริก ำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อกำรบรรลุพันธกิจ
หลักของส่วนรำชกำร กระบวนกำรสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนกำรที่มีควำมสำคัญในกำร
สนับสนุนกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่ส่วนรำชกำรและกำรปฏิบัติงำนประจำวัน กระบวนกำร
เหล่ำนี้อำจสนับสนุนผู้บริหำรและบุคลำกรอื่น ๆ ที่ทำหน้ำที่ในกำรออกแบบและส่งมอบผลผลิต
กำรบริกำร กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และกำรบริหำรส่วนรำชกำร
กระบวนกำรสนับสนุน อำจได้แก่ งำนด้ำนกำรเงินบัญชีและงบประมำณกำรจัดกำรสิ่งอำนวยควำม
สะดวก งำนด้ำนกฎหมำย งำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล งำนด้ำนกำรบริหำรโครงกำร และงำนด้ำนกำร
บริหำรทั่วไป
แนวคิดในกำรกำหนดกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญนั้นมำจำกหลักของกำรวิเครำะห์กำร
สร้ำงคุณค่ำ (Value Creation Analysis) และกำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact Analysis) ซึ่งเป็นกำร
วิเครำะห์คุณค่ำตั้งแต่กำรใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์และทรัพ ยำกรทั้งหลำย จนถึงมุมมอง คุณค่ำ
ของผู้รับผลจำกกระบวนกำรนั้นโดยตรง รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นกำรตั้งคำ
ถำมใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ส่วนรำชกำรได้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำเพื่อสร้ำงผลผลิตและกำรบริกำรที่ดีหรือไม่
2) คุณค่ำใดที่เด่นชัดที่สุดในผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร
3) ประโยชน์และผลที่เกิดแก่ส่วนรำชกำรเอง จำกกำรส่งมอบผลผลิตและกำรบริกำรเหล่ำนี้
4) คุณค่ำดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือไม่
5) ผลกระทบในระยะยำวที่มีต่อประชำชนและสังคมคืออะไร
ในกำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดกระบวนกำรนั้น ส่วนรำชกำรอำจจำเป็นต้องกำหนดระดับชั้น
ของกำรวิเครำะห์เพื่อถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจลงมำจนถึงกระบวนกำรในระดับปฏิบัติกำรและ
ควำมรับผิดชอบในกำรปรับปรุงงำน ตัวอย่ำงเช่น ระดับกรมอำจระบุเป็นเพียงพันธกิจหลักไว้ 3 - 4
เรื่อง ในแต่ละพันธกิจจะดำเนินกำรโดยกลุ่มงำนหรือกองต่ำง ๆ ซึ่งยังประกอบด้วยระบบงำนซึ่ง
เรียกว่ำกระบวนกำรระดับบน (High Level Process) และในระบบงำนเองก็อำจแตกได้เป็น
กระบวนกำรย่ อ ยต่ ำ ง ๆ ซึ่ ง สำมำรถระบุ ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบกระบวนกำรได้ ชั ด เจน

219

วัตถุประสงค์ของกำรกระจำยกระบวนกำรระดับบนลงมำเป็นระดับปฏิบัติกำร ก็เพื่อประโยชน์ใน
กำรระบุ ผลลัพธ์ที่ ต้องกำรและตัวชี้วัดภำยในกระบวนกำรเพื่ อให้สำมำรถติดตำม ควบคุม และ
ปรับปรุงกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลนั่นเอง
“ข้อกำหนดที่สำคัญ” (key requirement) หมำยถึง สิ่งที่ส่วนรำชกำรกำหนดขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย ประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำร ควำมคุ้มค่ำและกำรลดต้นทุน
ตัวอย่ำงข้อกำหนดที่สำคัญ
 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ควำมรวดเร็ว ควำมถูกต้อง
เป็นต้น ซึ่ง ข้ อมูล ที่จะนำมำใช้ มัก ได้มำจำกแบบสำรวจควำมพึงพอใจ กำรประชุม
ระดมสมอง
 ข้อกำหนดด้ำนกฎหมำย ซึ่งเป็นกำรกำหนดขั้นตอน ระยะเวลำ ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมำย
เช่น มำตรฐำนกำรตรวจสอบสินค้ำ กำรออกใบรับรองต่ำง ๆ เป็นต้น
 ประสิทธิภำพของกระบวนกำร เช่น ประหยัดทรัพยำกร ทันเวลำ เป็นต้น
 ควำมคุ้มค่ำ และ กำรลดต้นทุน เช่น ผลิตภำพ (Productivity) ควำมคุ้มค่ำ เป็นต้น
เมื่ อส่ว นรำชกำรจั ดท ำข้ อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรแล้ ว ก็ จ ะทำให้ทรำบว่ำจะ
ออกแบบโดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำอย่ำงไร รวมทั้งสำมำรถกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนกำร
ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญดังกล่ำว เพื่อประเมินควำมสำเร็จของกระบวนกำรว่ำเป็นไปตำม
ข้อกำหนดหรือไม่ เช่น จำนวนกำรให้บริกำร ต้นทุนกำรให้บริกำร ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
คุณภำพกำรให้บริกำร ซึ่งเป็นตัววัดในกระบวนกำร (in-process measure) นอกจำกข้อกำหนดในเชิง
ปริม ำณ ระยะเวลำแล้ว ในกรณี ที่งำนไม่ส ำมำรถวัดได้ด้วยเรื่อ งของระยะเวลำ จะพิ จำรณำถึ ง
ข้อกำหนดในเชิงคุณภำพด้วย คือ ดูข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกงำน ควำมคุ้มค่ำของงำน เมื่อเทียบกับ
ทรัพยำกรที่ใช้ อำจกำหนดปฏิทินเวลำกำรดำเนินกำร หรือ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
ตำมแผน (วัดผลเป็นระยะๆ) เป็นต้น
เมื่อได้ข้อกำหนดที่สำคัญของผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดกระบวนกำรตำมข้อกำหนดที่สำคัญ จะต้องออกแบบกระบวนกำรโดยนำข้อกำหนดและ
ตัวชี้วัดเพื่อใช้ควบคุมกระบวนกำร (Process Specification) “กำรออกแบบผลผลิต กำรบริกำร และ
กระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ” หมำยถึง กำรออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เครื่องมือ และแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรและวิธีกำรในกำรควบคุมกระบวนกำรเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อกำหนดของกำรออกแบบ
และวัตถุประสงค์ของกระบวนกำร
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กำรออกแบบกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่สำคัญ ซึ่งในกำรออกแบบ
กระบวนกำรดังกล่ำวต้องใช้ปัจจัยสำคัญ ได้แก่
- องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- ขั้นตอนระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
- กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย
- ปัจจัยเรื่องประสิทธิภำพ (ประหยัด ทันเวลำ คุ้มค่ำ)
- ปัจจัยเรื่องประสิทธิผล (ออกแบบกำรทำงำนได้ตรงตำมเป้ำหมำยที่กำหนด)
ทั้ง นี้ควรนำองค์ ควำมรู้จำกประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ของทุก ส่วนงำน มำใช้ให้เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งข้อกำหนดด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ได้แก่ รอบเวลำ ขั้นตอน ผลิตภำพ
ควำมประหยัด ควำมคุ้มค่ำ มำใช้ประกอบในกำรออกแบบ ข้อมูลดังกล่ำวนี้เกิดจำกกำรรวบรวม
ข้ อ มู ล และกำรประมวลผลกำรท ำงำนในอดี ต ที่ ผ่ ำ นมำ (จำกหมวด 4) เพื่ อ น ำมำปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำร ดังนั้นกำรออกแบบจึงหมำยรวมถึงกำรออกแบบใหม่ของกระบวนกำรทำงำนเดิมเพื่อ
ปรับปรุงระบบงำนให้ดีขึ้น กำรออกแบบกระบวนกำรทำงำนจึงขึ้นกับควำมซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
และบริกำรของส่วนรำชกำร
ประเด็นที่สำคัญ คือ กำรออกแบบกระบวนงำน จะเขียนออกมำในรูปของผังกระบวนงำน
หรือ Work Flow ซึ่งต้องระบุจุดควบคุมที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดของกระบวนกำรได้อย่ำงชัดเจน
เช่น ถ้ำข้อกำหนดของกระบวนกำร คือ ควำมรวดเร็ว ใน flow ต้องสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ จุด
ใดบ้ำงที่ทำให้เกิดควำมรวดเร็ว หรือตัวอย่ำงกระบวนส่งเสริมกำรผลิตกำรเกษตร ที่มีข้อกำหนดที่
สำคัญ คือ ผู้ให้คำปรึกษำต้องมี ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรให้คำปรึกษำแนะนำ ดังนั้นในกำร
ออกแบบกระบวนกำรต้องมีขั้นตอนที่จะทำอย่ำงไรให้ผู้ให้คำปรึกษำแนะนำมีควำมเชี่ยวชำญใน
เรื่องกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร เป็นต้น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรจัดทำข้อกำหนดของกระบวนกำร (Process Requirements Determination)
2. กำรวิเครำะห์กระบวนกำร ด้วย SIPOC Model (Suppliers, Inputs, Process, Outputs,
Customers)
3. กำรออกแบบกระบวนกำร กำรพัฒนำและกำรส่งมอบ (Process Design, Development
and
Delivery)
4. กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
5. กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual)
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PM 2 : ส่วนรำชกำรมีกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำรที่เป็นไปตำมข้ อกำหนดที่สำคัญ มี
กำรกำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญของกระบวนกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ ในกำร
ควบคุม และปรับปรุงกระบวนกำร รวมถึงเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินกำรและคุณภำพของผลผลิต
และกำรบริกำรที่ส่งมอบ
ควำมหมำย
เมื่อส่วนรำชกำรได้ออกแบบกระบวนกำรแล้วสิ่งสำคัญคือจะต้องมีกำรดำเนินกำรเพื่อนำ
กระบวนกำรไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ง ำน เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำรน ำ
กระบวนกำรไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตำมข้อกำหนดที่สำคัญ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของงำน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงเพื่อไม่ให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน และ
เพื่อให้มั่นใจว่ำ มำตรฐำนงำนที่กำหนดไว้ บุคลำกรสำมำรถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อกำหนด
ต่ำง ๆ เช่น จัดทำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน และเผยแพร่วิธีกำรปฏิบัติงำนไว้ใน Intranet กำรอบรม
บุคลำกร เป็นต้น รวมทั้ง จะต้องมีกำรติดตำมประเมินผลกำรนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนไปใช้อย่ำง
เป็นระบบ นอกจำกนี้เมื่อแต่ละกระบวนกำรได้นำปฏิบัติ ควรนำประสบกำรณ์หรือบทเรียนที่มำ
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ทั้ ง ภำยในกระบวนกำร และระหว่ำ งกระบวนกำรแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ผลกำร
ทบทวนและปรับปรุง กระบวนงำนดังกล่ำวควรมีระบบที่ช่วยสนับสนุน เช่น ระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ ระบบข้อมูลสำรสนเทศที่มีกำรวิเครำะห์ผลของกระบวนกำรที่ชัดเจน
สำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรปรับปรุงกระบวนกำรจะต้องนำไปสู่กำรพัฒนำที่
ต่อเนื่องในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำร เช่น นวัตกรรมของกระบวนกำร กำรมอบอำนำจกำรตัดสินใจ
และควำมรับผิดชอบ (empowerment) ให้กับบุคลำกร กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสม
กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรโครงกำร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อควำมมีประสิทธิผล กำรเรียนรู้ควรปลูกฝัง
อยู่ในวิธีกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนกำรเป็นไปตำมข้อกำหนดที่สำคัญ ต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อควบคุม
กระบวนกำรทำงำนให้ผู้ปฏิบัติงำน ใช้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมมำตรฐำนงำนที่กำหนด
ไว้ ซึ่งตัวชี้วัดในที่นี้ หมำยถึง ตัวชี้วัดต่ำง ๆ ที่ใช้เพื่อวัดผลกำรดำเนินกำรของกระบวนกำร ตัวชี้วัด
หรือตัววัดนี้ใช้ประโยชน์เพื่อกำรติดตำมควบคุมกระบวนกำรทั้งในลักษณะวันต่อวันหรือ เพื่อกำร
รำยงำนผลเป็นระยะ ๆ และเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงงำนให้ดีขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดเหล่ำนี้จึง
มีทั้งตัวชี้วัดของปัจจัยนำเข้ำ ตัวชี้วัดภำยในกระบวนกำรและตัวชี้วัดของผลผลิตจำกกระบวนกำร
ซึ่งอำจเป็นตัววัดด้ำนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือคุณภำพอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งหมด
ประโยชน์หลักของกำรควบคุมกระบวนกำรเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประกำร คือ
1) เพื่อสร้ำงพื้นฐำนของระบบกำรบริหำรจัดกำรประจำวันที่มีประสิทธิภำพ
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2) เพื่อเป็นพื้นฐำนสำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำรทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ทั้งนี้
ระบบงำนที่ไม่สำมำรถควบคุมกระบวนกำรได้ทุกขั้นตอนย่อมยำกแก่กำรปรับปรุงแก้ไข
กลไกกำรควบคุมที่ดีต้องพิจำรณำจำก 3 ส่วน ดังนี้
 กำรควบคุมก่อน (Pre-Control)
เป็นกลไกกำรควบคุมก่อนกระบวนกำร ซึ่งหมำยถึงกำรพิจำรณำถึงปัจจัยนำเข้ำด้ำนต่ำง ๆ
ของทรั พ ยำกร ได้ แ ก่ คุ ณ ภำพของวั ต ถุ ดิ บ และชิ้ น ส่ ว น คุ ณ ภำพของเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
คุณสมบัติและควำมพร้อมของทรัพยำกรบุคคล และควำมพร้อมของสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
 กำรควบคุมขณะเกิด (Con-current Control)
เป็ นกลไกกำรควบคุ ม ในกระบวนกำร ซึ่งหมำยถึงกำรพิจำรณำถึงคุณลัก ษณะส ำคัญที่
จำเป็ น ต้องควบคุ ม ในขณะดำเนิน กำร หรือ ในเหตุ ก ำรณ์ป ระจำวั น มิเช่ นนั้ นเมื่ อกระบวนกำร
ดำเนินกำรผ่ำนพ้นจุดนี้ไปแล้วอำจเกิดควำมเสียหำยหรือปัญหำ กับผลผลิตหรือเป้ำหมำยของกำร
ดำเนินกำร เช่น กำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร หลักฐำนก่อนกำรอนุมัติ กำร
ติดตำมดูจำนวนผู้มำรับบริกำรในแต่ละวันเพื่อกำรเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรให้บริกำร
กำรติดตำมดูกำรขึ้นลงของดัชนีสินค้ำประจำวัน เพื่อนำมำใช้ในกำรวำงมำตรกำรกำหนดรำคำสินค้ำ
เป็นต้น
 กำรควบคุมตำมหลัง (Post-Control)
เป็นกลไกกำรควบคุมหลังกระบวนกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งหมำยถึงกำรพิจำรณำ
ผลผลิตที่ได้ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของส่ว นรำชกำรในภำพรวมอย่ำงไร ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับ
ส่วนรำชกำรอื่น ๆ หรือกับสังคมในระยะยำว และผลผลิตที่ได้นี้อยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้ำ หมำยและแผนงำน เพื่อวำงมำตรกำรแก้ไ ขและกำรป้องกั นในอนำคต ซึ่งกลไกและตัวชี้วัด
ดังกล่ำวนี้เป็นส่วนสำคัญในกำรจัดกำรกระบวนกำร
กำรควบคุมกระบวนกำรมีประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องควบคุมดังนี้
1) กำรควบคุมคุณภำพ
2) กำรควบคุมต้นทุน
3) กำรควบคุมทรัพยำกร
4) กำรควบคุมควำมเสี่ยงและกำรสูญเสีย
5) กำรควบคุมเวลำ
6) กำรควบคุมเอกสำรและกำรรำยงำนผล
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ตัวอย่ำงข้อกำหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดของผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
(โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์)
ผลผลิต กำรบริกำร และ ข้อกำหนดสำคัญ
ตัวชี้วัดภำยใน ตัวชี้วัดผลของ
กระบวนกำรทำงำนที่
กระบวนกำร
กระบวนกำร
สำคัญ
 ควำมพึงพอใจของ
ผู้ป่วยใน
 ควำมพึงพอใจของ
ผู้ป่วยนอก
 ควำมพึงพอใจของ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
กลับมำรักษำซ้ำ
ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
แนะนำผู้อื่นมำรักษำ
กำรวำงแผนก่อนกำร
 วำงแผนกำร
 จำนวน CPG /
 อัตรำกำรตำยของ
รักษำ
รักษำพยำบำลที่ Care Map
ผู้ป่วย
 อธิบำยถึงโรคที่เป็น
ครบถ้วนและ  อัตรำผู้ป่วยในที่  ผลกำรรักษำโรคยำก
วิธีกำรรักษำและ
ได้มำตรฐำน
ปฏิเสธกำรรักษำ  ควำมพึงพอใจของ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  อธิบำยแผนกำร
ผู้ป่วยใน/นอก
 กำรร่วมวำงแผนของ
รักษำ
 ควำมพึงพอใจของ
ทีมสหสำขำในปัญหำ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ซับซ้อนหรือ โรคยำก
 ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
มำรักษำซ้ำ
 ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
แนะนำผู้อื่นมำรักษำ
กำรเตรียมเข้ำรับบริกำร
 กำรเข้ำถึงบริกำร
ระบบนัด

 กำรเข้ำถึง
บริกำรสะดวก
รวดเร็ว

 ร้อยละของผู้ป่วย
ที่ได้ตรวจตำม
เวลำนัด
 ระยะเวลำรอพบ
แพทย์
 ระยะเวลำรอ
ตรวจ x –ray
 อัตรำกำรครอง
เตียง

เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
- กำรควบคุมกระบวนกำร (Process Control)
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- กำรออกแบบกระบวนกำร กำรพัฒนำและกำรส่งมอบ (Process Design, Development
and Delivery)
- กำรจัดทำข้อกำหนดของกระบวนกำร (Process Requirements Determination)
- กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
เป็นกำรมุ่งเน้นกำรควบคุมต้นทุน กำรจั ดกำรห่วงโซ่อุปทำน กำรเตรียมพร้อมด้ำนควำม
ปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน และกำรจัดกำรนวัตกรรม ซึ่งเป็นกำรเน้นย้ำให้เห็นถึงควำมสำคัญของ
ปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี้ที่มีผลต่อควำมยั่งยืนของกำรปฏิบัติกำรและของส่วนรำชกำร
PM 3 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพื่อปรับปรุงผลผลิต กำร
บริ ก ำร และ ผลกำรด ำเนิ น กำร และลดควำมผิ ด พลำด กำรท ำงำนซ้ ำ และควำมสู ญ เสี ย ของ
กระบวนกำร
ควำมหมำย
ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรเป็ น ส่ ว นประกอบส ำคั ญ ในกำรจั ด กำรกระบวนกำร เป็ น กำร
บริหำรงำนตำมแนวคิดของวงจร P – D – C – A หรือ Plan – Do – Check – Act ซึ่งเป็นวงจรของ
กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เป็นหลักกำรพื้นฐำนของกำรพัฒนำและเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ กำรปรับปรุงกระบวนกำรมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้ำวกระโดด อย่ำงไรก็ตำมกำร
ปรับปรุงต่ำงๆ ต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรส่งมอบคุณค่ำที่ดีขึ้นแก่ผู้รับบริกำรและประชำชน ซึ่งดู
จำกผลลัพธ์ของตัวชี้วัดในด้ำนต่ำงๆ ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง กลไกกำรปรับปรุงที่สมบูรณ์นั้นควรมี
กำรบู รณำกำรกันในทุก ระดับ ชั้น กล่ำวคือ มีก ำรปรับปรุงในระดับกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติงำน
ประจำวัน ในระดับกระบวนกำรหรือกระบวนงำน และ ในระบบงำน ซึ่งกำรปรับปรุงทั้งหลำยจะมี
ควำมต่อเนื่องได้ขึ้นกับปัจจัยสำเร็จดังต่อไปนี้
1) ควำมใส่ ใ จและมุ่ ง มั่ น ของผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ที่ ต้ อ งกำรเห็ น กำรปรั บ ปรุ ง และกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกระดับ ดังนั้นผู้บริหำรระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำงแผน
ระบบกำรปรับปรุงในภำพรวม และขับเคลื่อนกำรปรับปรุงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนกำร
และกลวิธีต่ำง ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
2) ควำมชัดเจนของเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงและทิศทำงที่ส่วนรำชกำรต้องกำรจะพัฒนำ
ไปถึง เป้ำหมำยนี้ต้องมีกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจนและสม่ำเสมอไปยังบุคลำกรทุกส่วน
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3) เป้ ำหมำยกำรปรับปรุง ส่วนรำชกำรต้องเป็นส่วนสำคัญที่ระบุอยู่ในแผนกลยุ ทธ์และ
ตัวชี้วัดในกำรปรับปรุงประจำปี
4) มีกำรติดตำมแผนงำนกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีกลไกในกำรแก้ไขปัญหำ
5) แรงจูงใจและควำมพร้อมใจของบุคลำกรในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพื้นฐำน ควำมรู้
ของบุคลำกรในกำรแก้ไขปัญหำเชิงเทคนิคและเชิงบริหำร
กำรปรับปรุงกระบวนกำรอำจเกิดขึ้นได้ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและแบบก้ำวกระโดด ที่
สำคั ญคื อผู้บริหำรระดับ สูงของส่วนรำชกำรควรคิดวิธีก ำรที่จะยกย่ องเชิดชูและให้ก ำลังใจกั บ
บุคลำกรที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ และสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับปรุงทั่วทั้งองค์กำร
ผลจำกกำรปรับปรุงงำนควรรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของส่วน
รำชกำรและนำไปถ่ำยทอดเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และขยำยผลทั่วทั้งองค์กำร ซึ่งจะนำไปสู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมในที่สุด
กำรปรับปรุงกระบวนกำรอำจอธิบำยเป็นขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้
1) ระบุหรือค้นหำจุดอ่อนในกระบวนกำรหรือโอกำสในกำรปรับปรุงต่ำงๆ แนวทำงในกำร
ค้นหำนี้อำจเกิดจำกกลไก ดังต่อไปนี้
- กำรกำหนดยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยประจำปี
- จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกระบวนกำรทำงำนและระบบงำนโดยปกติ
- กิจกรรมกำรปรับปรุงในส่วนรำชกำร เช่น ระบบข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรม
5ส เป็นต้น
- โครงกำรรณรงค์ประจำปี
- กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น (Benchmarking)
2) กำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงงำนให้ชัดเจนทั้งในระดับกิจกรรม
โครงกำร และระบบงำน แม้ว่ำเป้ำหมำยกำรปรับปรุงอำจมีหลำกหลำยตำมกระบวนกำร แต่ทุกเรื่อง
มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือกำรปรับปรุงมำตรฐำนกระบวนกำรทำงำนให้ดีขึ้นเพื่อส่งมอบคุณค่ำแก่ผู้
มำรับบริกำร
3) จัดทีมงำนปรับปรุง ระบุหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละคนให้ชัดเจน ทีม
ปรับปรุงงำนควรประกอบด้วย หัวหน้ำทีม สมำชิก ที่ ปรึกษำกลุ่ม และผู้ที่เป็นเจ้ำของปัญหำ (ผู้ที่
ต้องกำรเห็นปั ญหำนั้นได้รับ กำรแก้ ไ ข) ในกำรรวมตัวกั นของทีมปรับปรุงงำนนั้นให้พิ จำรณำ
ธรรมชำติของทีมและระดับกำรพัฒนำกำรของทีมด้วย รวมทั้งพื้นฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์ใน
กำรแก้ไขปัญหำ วิธีกำรเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในเทคนิคและขั้นตอนของกำร
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แก้ปัญหำและเครื่องมือพื้นฐำนต่ำง ๆ กำรอบรมนี้ควรจะกลำยเป็นส่วนหนึ่งของระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกรประจำปี
4) จั ดท ำแผนงำนและโครงกำรระบุ กิ จ กรรมและกรอบเวลำกำรดำเนิ น กำร พร้ อมทั้ ง
เป้ำหมำยของตัวชี้วัดด้ำนคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
5) ดำเนินกำรตำมแผนงำน และติดตำมประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระยะ
“ผลกำรดำเนินกำร” (Performance) หมำยถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่
ได้จำกกระบวนกำร ผลผลิตและบริกำร ซึ่งทำให้สำมำรถประเมินและเปรียบเทียบกับเป้ำประสงค์
มำตรฐำน ผลลัพธ์ที่ผ่ำนมำ และองค์ กำรอื่นๆ ผลกำรดำเนินกำรอำจแสดงในรูปแบบกำรเงินและที่
ไม่ใช่กำรเงิน
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
- กำรปรับแต่งกระบวนงำนให้ง่ำยขึ้น (Work Simplification)
- กำรจัดทำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
- แนวคิดที่จะปรับปรุงและพัฒนำระบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นโดยกำรลด
ควำมสูญเสียทั้งในส่วนของภำครัฐและประชำชน (Lean Government)
- หลักกำรผลิตแบบที่ไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย (Zero Defect)
- กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
- กำรเทียบเคียงกับหน่วยงำนอื่น (Benchmarking)
PM 4 : ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรเตรียมควำมพร้ อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน ได้ คำนึงถึง
กำรป้องกัน ควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติกำร และกำรทำให้ คืนสู่สภำพเดิม
ควำมหมำย
ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรเพื่อทำให้มั่นใจว่ำระบบงำนและสถำนที่ทำงำนมีกำรเตรียมพร้อมต่อ
ภัยพิบัติ หรือภำวะฉุกเฉิน และระบบกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติ และภำวะฉุกเฉิน ซึ่งได้
คำนึงถึงกำรป้องกัน กำรจัดกำร ควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินกำร และกำรทำให้คืนสู่สภำพเดิมภัย
พิบัติ และภำวะฉุกเฉินอำจเกี่ยวข้องกับสภำพอำกำศ สำธำรณูปโภค ควำมปลอดภัย กำรจลำจล หรือ
เกิดจำกภำวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชำติ
กำรจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน เป็นกำรมองภำพรวมในระดับองค์กร ไม่ได้ยึดตำมโครงกำร
หรือกระบวนงำนว่ำมีกี่โครงกำร แต่จะเกี่ยวเนื่องกับกระบวนกำร ว่ำแม้จะมีภำวะฉุกเฉินเกิดขึ้น
ส่วนรำชกำรต้องมั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถปฏิบัติงำนต่อไปได้ แผนสำรองฉุกเฉินอำจครอบคลุมเรื่อง
ระบบไฟฟ้ำ ฐำนข้อมูลถูก Hack หน่วยงำนมีแผนฉุกเฉินรองรับหรือไม่ (อุปสรรคต่อกำรทำงำน)
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เวลำไฟไหม้ น้ำท่วม ฐำนข้อมูลล่ม กำรชุมนุมทำงกำรเมืองสถำนที่ทำงำนถูกปิดล้อม บำงหน่วยงำน
อำจคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับพันธกิจ เช่น กำรสื่อสำร คลื่นควำมถี่ เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ส่วนรำชกำรสำมำรถดำเนินกำรกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะ
ฉุกเฉินได้โดยใช้แนวทำงกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤตที่สำนักงำน ก.พ.ร. ส่งเสริมส่วน
รำชกำร โดยมีแนวคิดจำกมำตรฐำนสำกล BS25999 Business Continuity Management ซึ่งหำกเกิด
สภำวะวิ ก ฤตหรื อ เหตุ ก ำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ ำ ง ๆ ขึ้ น อำจส่ ง ผลกระทบให้ ส่ ว นรำชกำรไม่ ส ำมำรถ
ดำเนินงำนหรือให้บริกำรได้ตำมปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นที่หน่วยงำนต้องจัดทำแผนควำมต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan – BCP) เพื่อเตรียมพร้อมรับภัย สำมำรถบรรเทำควำมเสียหำย และลด
ผลกระทบจำกกำรหยุดชะงักในกำรดำเนินงำนได้ โดยกำรเตรียมควำมพร้อมจะให้ควำมสำคัญใน
กระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกรและควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทควำมรับผิดชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแนวทำงกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Management - BCM) ตำม
BS25999 กำหนดให้มี 6 องค์ประกอบหลักเป็นวงจรกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่
1) กำรบริหำรโครงกำรจัดกำรควำมต่อเนื่อง (BCM Programme Management)
ถือเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นขั้นตอนแรกของกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง โดยเน้นกำร
จัดทำกรอบนโยบำย โครงสร้ำง BCM หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำรจัดตั้งทีมงำน กำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนของบุคลำกร ขั้นตอนกำรปรับระดับของ
เหตุกำรณ์ วิธีกำรบริหำร และกำรติดตำมพร้อมทั้งรำยงำนควำมคืบหน้ำ
2) กำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจองค์กร (Understanding the Organization)
เป็นกระบวนกำรทำควำมรู้จักองค์กรและหน่วยงำน หมำยถึงควำมรู้และเข้ำใจในสภำพ
และกำรดำเนินงำนขององค์ กรและหน่วยงำนว่ำ จะได้รับผลกระทบหรือควำมเสี่ยงอย่ำงไรผ่ำน
วิธีกำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact Anaysis – BIA) และกำรประเมินควำมเสี่ยง
เพื่อระบุควำมเร่งด่วนของกิจกรรมต่ำง ๆ และระดับควำมสำมำรถที่ต้องกำร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลใน
กำรจัดระดับควำมสำคัญของกระบวนงำน กำรกำหนดแนวทำง และกำรกำหนดกลยุทธ์
3) กำรกำหนดกลยุทธ์ BCM (Determining BCM Strategy)
เป็นกำรกำหนดแนวทำงในกำรตอบสนองต่อกำรหยุดชะงักของกำรดำเนินงำนขององค์กร
ได้แก่ กลยุทธ์กู้คืนกำรดำเนินงำน กำรกำหนดกลยุทธ์ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรที่เหมำะสม ทั้งด้ำน
บุคลำกร สถำนที่ปฏิบัติงำน อุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยี ข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) กำรพัฒนำและเตรียมกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน (Developing and
Implementing BCM Response)
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เป็นกำรจัดทำแผนงำนเตรียมตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตำมกรอบ
ยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
- Incident Management Plans (IMP) เพื่อจัดกำรกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
- Emergency/Crisis Manament Plans (CMP) เพื่อจัดกำรกับวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
และผลกระทบขยำยไปในวงกว้ำง
- Business Continuity Plans (BCP) เพื่อบริหำรกำรดำเนินภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมุ่งทำขึ้นตอนงำนที่ฉุกเฉินต่อภำรกิจและใช้ทรัพยำกรหลักอย่ำงเหมำะสม พร้อมเตรียม
แผนรับสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบ
- Recovery Plans (RP) หรือแผนกู้คืนภำรกิจหลังภัยพิบัติผ่ำนพ้นไป
5) กำรทดสอบ ปรับปรุง และทบทวนแผน (Exercising Maintaining and Reviewing)
เป็นกระบวนกำรที่ทำให้แน่ใจว่ำ BCM ที่ได้จัดทำขึ้นสำมำรถใช้งำนได้จริง รวมทั้งเพื่อเตรียมควำม
พร้อม ตลอดจนตรวจสอบควำมสำมำรถของบุคลำกร และประสิทธิภำพของแผนในกำรตอบสนอง
ต่อวิกฤตกำรณ์ โดยรูปแบบกำรทดสอบอำจมีตั้งแต่ระดับง่ำยไปยำก ดังนี้
- Call Tree คือ กำรซ้อมกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกทีมงำนที่เกี่ยวข้องตำมผังรำยชื่อ
ทำงโทรศัพท์
- Tabletop Testing คือ กำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย
จำลองโจทย์สถำนกำรณ์ขึ้นมำ และลองนำแผน BCP มำพิจำรณำว่ำ ใช้ตอบโจทย์แต่ละ
ขั้นตอนได้หรือไม่
- Simulation คือ กำรทดสอบโดยจำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริง และลองใช้แผน BCP มำ
ประยุกต์ใช้
- Full BCP Exercise คือ กำรทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถำนกำรณ์จริงมำกที่สุด
6) กำรปลูกฝัง BCM ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Embedding BCM in the
Organization’s Culture)
เป็นกำรทำให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้ำจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลำ
และจิตวิทยำที่จะทำให้บุคลำกรทุกคนได้ซึมซำบและเข้ำใจถึงควำมสำคัญของ BCM ตลอดจน
บทบำทหน้ำที่ที่ทุกคนพึงมี เพื่อให้ภำรกิจสำมำรถดำเนินต่อไปได้ในยำมที่เกิดเหตุวิกฤต
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency Planning)
2. กำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (Business Continuity Management)
3. มำตรฐำนสำกล BS25999 Business Continuity Management
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PM 5 : ส่วนรำชกำรมี วิธีก ำรในกำรพิจำรณำ โอกำสในกำรสร้ ำงให้ เกิ ดนวัตกรรมที่
สำมำรถนำมำใช้ ประโยชน์ได้ในกระบวนกำรทำงำน
ควำมหมำย
นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริกำร
กระบวนกำรหรือประสิทธิผลของส่วนรำชกำร รวมทั้งสร้ำงมูลค่ำใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
“นวัตกรรม” เป็นกำรรับเอำควำมคิด กระบวนกำร เทคโนโลยี หรือผลผลิตซึ่งอำจเป็นของใหม่มำ
ปรับใช้เพื่อกำรทำงำนในรูปแบบใหม่
“นวัตกรรม” ที่ประสบควำมสำเร็จในระดับองค์กร เป็นกระบวนกำรที่ประกอบด้วยหลำย
ขั้นตอน เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำรตัดสินใจที่จะริเริ่ม กำรดำเนินกำร
กำรประเมินผล และกำรเรียนรู้
แม้ว่ำนวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสำมำรถเกิดได้ในทุกกระบวนกำร
ที่สำคัญของ ส่วนรำชกำร ซึ่งอำจได้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับปรุงอย่ำง
ก้ำวกระโดด หรือกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงหรือผลผลิต “นวัตกรรม” อำจรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง
พื้นฐำนของโครงสร้ำงองค์กรให้บรรลุงำนของส่วนรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
โอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม มีควำมสัมพันธ์กับกำรสร้ำงสภำพแวดล้ อมที่สนับสนุนกำร
สร้ำงนวัตกรรม และกำรกำหนดโอกำสเชิงยุทธศำสตร์ ทั้งนี้ โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ เกิดจำกกำรคิด
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรระดมสมอง กำรใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่เกิดจำก
กระบวนกำรของงำนวิจัยและนวัตกรรม จำกกำรคำดกำรณ์อย่ำงฉีกแนวและแนวทำงอื่น ๆ ที่ใช้ใน
กำรจินตนำกำรอนำคตที่แตกต่ำงออกไป บรรยำกำศที่เปิดให้คิดอย่ำงเสรีโดยปรำศจำกกำรชี้นำ ช่วย
ทำให้เกิดควำมคิดใหม่ ๆ ที่นำไปสู่โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ กำรจะเลือกใช้โอกำสเชิงยุทธศำสตร์ใด
นั้น ต้องคำนึงถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กำรเงิน และอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจเลือกด้วยสติปัญญำ
กระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรมควรใช้ประโยชน์จำกโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรม ส่วน
รำชกำรใดที่มีสภำพแวดล้อมที่เกื้อหนุนกับกำรสร้ำงนวัตกรรมมีแนวโน้มที่จะมีแนวควำมคิดต่ำง ๆ
มำกเกินกว่ำทรัพยำกรที่มีอยู่ ซึ่งทำให้ส่วนรำชกำรต้องมีจุดตัดสินใจที่สำคัญ 2 ประเด็นในวงจรกำร
สร้ำงนวัตกรรม คือ
1. จัดลำดับควำมสำคัญของโอกำสต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรที่มีอยู่ เพื่อดำเนิน
โครงกำรที่มีโอกำสให้ผลตอบแทนสูงสุด
2. กำรประเมินว่ำเมื่อไรจะยุติโครงกำรและจัดสรรทรัพยำกรที่มีไปพัฒนำโครงกำรอื่นที่มี
โอกำสจะประสบควำมสำเร็จหรือโครงกำรใหม่ต่อไป
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เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation management)
2. กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) หรือองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning
Organization)
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
เป็นกำรตรวจประเมินว่ำส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมิน ผลกำรดำเนินกำร
และกำรปรับปรุงในด้ำนที่สำคัญทุกด้ำนของส่วนรำชกำร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำร
บรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมสำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้ำนกำร
มุ่งเน้นบุคลำกร ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลส่วนรำชกำร ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ
กำรเงินและกำรเติบโต และผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรและกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
นอกจำกนี้ยังตรวจประเมินระดับผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับคู่เทียบ และ
ส่วนรำชกำรอื่นที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน ให้ส่วนรำชกำรนำเสนอระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัว
วัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของผลกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่
เหมำะสม
7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ
RM 1 ร้อยละควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของ ส่วนรำชกำร
คำอธิบำย เป็นกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ของ ส่วนรำชกำร ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่ำวต้องมีควำมสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1 2 3 4
RM 1 ร้อยละควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุ
65 75 75 80
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
RM 2 ร้อยละควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรมิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร

5
85
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คำอธิบำย เป็นกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1 2 3 4
RM 2 ระดับควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย 65 75 75 80
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร

5
85

7.2 ผลลัพธ์ด้านการให้ ความสาคัญผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
RM 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย
คำอธิบำย
- เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเสีย
- ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่
กำหนดไว้ ในลักษณะสำคัญขององค์กร
- ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ ให้เลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นไปตำมหลักสถิติตำมระเบีย บวิธี
วิจัย
- กำรสำรวจควำมพึงพอใจควรครอบคลุม ผลผลิต บริกำร และกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ
ตำม พันธกิจที่กำหนดไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กำร
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
RM 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1
65

ระดับคะแนน
2 3 4
75 75 80

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
RM 4 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
คำอธิบำย
- วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรที่ส่วนรำชกำรกำหนด
ไว้ โดยพิจำรณำจำกร้อยละค่ำเฉลี่ยจำกผลกำรดำเนินงำนที่ปฏิบัติได้จริงตำมแผนงำน/ โครงกำร/
กิจกรรม ของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนงำน/ โครงกำรของกิจกรรมทั้งหมด

5
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- แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่สะท้อนถึงผลผลิต
และผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ชัดเจน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
RM 4 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

1
65

ระดับคะแนน
2 3 4
75 75 80

5
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RM 5 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร
คำอธิบำย
- วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนสร้ำงควำมผูกพันที่ส่วนรำชกำรกำหนดไว้
โดยพิ จำรณำจำกร้อยละค่ำ เฉลี่ย จำกผลกำรดำเนินงำนที่ปฏิบัติไ ด้จริงตำมแผนงำน/ โครงกำร/
กิจกรรม ของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับแผนงำน/ โครงกำรของกิจกรรมทั้งหมด
- แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่สะท้อนถึงผลผลิต
และผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ชัดเจน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
RM 5 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกร

1
60

ระดับคะแนน
2 3 4
75 80 95

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแลส่วนราชการ
RM 6 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน (ITA)
คำอธิบำย เป็นกำรประเมินผลคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งใช้ผลประเมินจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)

5
100
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
RM 6 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
(ITA)

1
1

ระดับคะแนน
2 3 4
2 3 4

5
5

หมำยเหตุ
ระดับ
1
2
3
4
5

คะแนน
0-19.99 คะแนน
20-39.99 คะแนน
40-59.99 คะแนน
60-79.99 คะแนน
80-100 คะแนน

นิยาม
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนต่ำมำก
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนต่ำ
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนปำนกลำง
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนสูง
มีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนสูงมำก

RM 7 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรนำองค์กรของผู้บริหำร
คำอธิบำย
- เป็นกำรประเมินผลกำรนำองค์กรของผู้บริหำร โดยสำรวจควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรของ
ส่วนรำชกำรที่ระบุไว้ในลักษณะสำคัญขององค์กร
- ประเด็นกำรวัดกำรนำองค์กรของผู้บริหำร ต้องครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ 1) กำร
กำหนดทิศทำงขององค์กร 2) กำรสื่อสำรและกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทิศทำงขององค์กรให้บุคลำกร
รับรู้ 3) กำรสร้ำงบรรยำกำศและกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรในกิจกรรมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
องค์กร 4) กำรให้ควำมสำคัญเรื่องธรรมำภิบำลขององค์กร และ 5) กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดี (role model)
ของผู้บริหำรในกำรดำเนินกำรเรื่องต่ำง ๆ (เช่น สอดคล้องกับค่ำนิยม ปฏิบัติ ตำมกฎระเบียบ เป็น
ต้น)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
RM 7 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อกำรนำองค์กรของ
65 75 75 80 85
ผู้บริหำร
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต
RM 8 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
คำอธิบำย วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของส่วนรำชกำร
เทียบกับวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมที่ส่วนรำชกำรได้รับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
RM 8 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
80 85 90 95 100
7.6 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
RM 9 ร้อยละควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดของ
กระบวนกำรที่สำคัญ
คำอธิบำย
วัดผลสำเร็จของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำร
สนับสนุนที่สำคัญ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
RM 9 ร้อยละควำมสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรบรรลุ
65 75 75 80 85
เป้ำหมำยตัวชี้วัดของกระบวนกำรที่สำคัญ
RM 10 ร้อยละควำมสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักควำมสำเร็จจำกผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำร
ควำมรู้ ตำม แผนจัดกำรองค์ควำมรู้
คำอธิบำย
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง แผนที่สนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมประเด็นยุ ท ธศำสตร์ของ ส่ว นรำชกำร ประกอบด้ว ย กิ จกรรมกำรจั ดกำร
ควำมรู้ต่ำง ๆ เช่น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบและเข้ำถึง
ง่ำย กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล เป็นต้น
ผลสั ม ฤทธิ์ หมำยถึ ง งำนบริ ก ำรหรื อ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จำกกำร
ทำงำนได้ผลผลิต (outputs) ตำมเป้ำหมำย และเกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรงตำม
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู้ ทำให้องค์ควำมรู้ที่กำหนดสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ
ส่วนรำชกำรเลื อกองค์ควำมรู้ ที่จำเป็นในประเด็นยุ ทธศำสตร์
อย่ำงน้อยประเด็นยุทธศำสตร์ละ 1 องค์ควำมรู้ มำจัดทำเป็นแผนกำรจัดกำรควำมรู้
โดยมี ร ำยละเอี ย ดกิ จ กรรมกำรจั ด กำรควำมรู้ ต่ ำ ง ๆ พร้ อ มระบุ ตั ว ชี้ วั ด และ
เป้ำหมำยของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุ ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบ และนำ
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำวไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป
หมวดนี้เป็นผลที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรองค์กรในหมวดที่ 1 ถึงหมวดที่ 6 โดยผลลัพธ์
กำรดำเนินกำรแบ่งออกเป็น 4 หมวดตำมหลักกำรของ Balanced Scorecard คือ
1. หมวดด้ำนประสิทธิผลตำมแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร
2. หมวดด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
3. หมวดประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร
4. หมวดด้ำนกำรพัฒนำองค์กร
ผลลัพธ์ตำมหมวดนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจำกระบบกำรทำงำนที่ดีของระบบต่ำงๆ ในหมวดที่
1-6 หำกระบบดีก็เชื่อว่ำผลลัพธ์จะออกมำดีและมีควำมยั่งยืน แต่หำกระบบต่ำงๆ ไม่ดี ผลลัพธ์ใน
ระยะสั้นอำจออกมำดี แต่ใ นระยะยำวจะมีปัญหำอย่ ำงแน่นอน ซึ่งในเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐจะประกอบด้วยคำถำมต่ำงๆ ในแต่ละหมวด ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่
จะนำส่วนรำชกำรไปสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีควำมเชื่อมโยงกัน
ระหว่ำงหมวดต่ำงๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ต้องมีควำมสอดคล้องและบูรณำกำร
กันอย่ำงเป็นระบบเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ได้แบ่งกำรประเมินเป็น 2 หมวด คือ
1.
หมวดกระบวนกำร หมวดที่ 1-6 โดยพิจำรณำถึงปัจจัยในกำรตรวจประเมิน 4 ปัจจัย ได้แก่
1.1 แนวทำง (Approach - A)
1.2 กำรถ่ำยทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment - D)
1.3 กำรเรียนรู้ (Learning - L)
1.4 กำรบูรณำกำร (Integration - I)
และให้เชื่อมโยงกำรประเมินกับ “ลักษณะสำคัญขององค์กร” และควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
หมวด เพื่อตรวจสอบควำมสอดคล้องของข้อมูลว่ำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่
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2.
หมวดผลลัพธ์ หมวดที่ 7 ให้ส่วนรำชกำรประเมินเนื้อหำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
องค์กร ในแต่ละประเด็นคำถำม โดยพิจำรณำถึงปัจจัยในกำรตรวจประเมินผลลัพธ์ 4 ปัจจัย ได้แก่
2.1 ผลกำรดำเนินกำรในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย (Level-Le)
2.2 แนวโน้มของผลกำรดำเนินกำรแสดงข้อมูลอย่ำงน้อย 3 ปี (Trend - T)
2.3 ผลกำรดำเนินกำรของส่วนรำชกำรเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินกำรขององค์กรที่
มีภำรกิจคล้ำยคลึงกัน และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมำะสม (Comparison - C)
2.4 กำรเชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลต่ำงๆ กับเกณฑ์หมวดต่ำงๆ และแสดงผลตำมกลุ่มที่
จำแนกไว้ (Linkage - Li)
หำกพบว่ำส่วนรำชกำรมีกำรตอบสนองต่อข้อกำหนดของเกณฑ์ ให้ระบุว่ำเป็น “จุดแข็ง”
ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้
หมวดที่ 1-6 มีกำรดำเนินกำรที่มีแนวทำงที่เป็ นระบบ ทำซ้ำได้ มีกำรถ่ำยทอดเพื่อนำไป
ปฏิ บั ติ มี ก ำรทบทวนและปรั บ ปรุ ง อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ำรแบ่ ง ปั น ควำมรู้ และหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ
ดำเนินกำรสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน หำกพบปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ก็ถือว่ำเป็น จุดแข็งของ
องค์กรได้
หมวดที่ 7 มี ก ำรด ำเนิ น กำรที่ มี ก ำรแสดงระดั บ ของผลกำรด ำเนิ น กำรที่ ดีมี ก ำรแสดง
แนวโน้มของผลกำรดำเนินกำร มีกำรแสดงตัวเปรียบเทียบและ / หรือระดับเทียบเคียง และมีกำร
เชื่อมโยงของตัวชี้วัดผลต่ำงๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ขององค์กร
หำกพบปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ก็ถือว่ำเป็น จุดแข็งขององค์กรได้
ในทำงตรงกันข้ำม หำกพบว่ำ ในหมวด 1-6 ผลกำรดำเนินกำรขององค์กรมีประเด็นตก
หล่นไม่ครอบคลุมตำมเกณฑ์ แนวทำงไม่เป็นระบบซ้ำไม่ได้เพรำะไม่ได้เป็นกระบวนกำรปัจจัย
ทิศทำง หรือเป้ำประสงค์ที่ระบุไว้ใน “ลักษณะสำคัญขององค์กร” ไม่ได้ถูกนำมำรำยงำนในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่ำงๆ หรือสำหรับหมวด 7 ส่วนรำชกำรมีผลลัพธ์กำรดำเนินกำรไม่ดี ไม่แสดง
แนวโน้ม กำรเปรียบเทียบ ควำมเชื่อมโยง ซึ่งอำจขัดขวำงควำมสำเร็จขององค์กร ให้ระบุว่ำเป็น
“โอกำสในกำรปรับปรุง ” เพรำะเป็นโอกำสที่ส่วนรำชกำรจะได้รับข้อมูลที่สำคัญต่อกำรปรับปรุง
องค์กร ซึ่งข้อมูล “โอกำสในกำรปรับปรุง” เหล่ำนี้ จะถูกนำไปจัดลำดับควำมสำคัญเพื่อให้เกิดกำร
จัดทำแผนปรับปรุงต่อไป
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กรอบกำรประเมิน
สำหรับกรอบกำรประเมินเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐจะประกอบด้วย คำถำม
ต่ำงๆ ในกำรแต่ละหมวด ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรที่จะนำส่วนรำชกำรไปสู่องค์กรแห่ง
ควำมเป็นเลิศได้และเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงหมวดต่ำงๆ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดีต้องมีควำมสอดคล้องและบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นระบบ เกณฑ์คุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประกอบด้วย 7 หมวด ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้เป็น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่เป็น
กระบวนกำร (หมวดที่ 1-6) และส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยใช้ประเมินประสิทธิผลของส่วน
รำชกำรใน 4 หมวด คื อ หมวดด้ำ นประสิท ธิ ผล หมวดด้ ำนคุณ ภำพกำรให้บ ริก ำร หมวดด้ ำ น
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร หมวดด้ำนกำรพัฒนำองค์กรแนวทำงกำรดำเนินงำน
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1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants)
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์
1. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ขั้นตอนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ((In-depth interview) จำนวน 15 คน
ดังนี้
1) กลุ่มนักวิชำกำรและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 5 คน ได้แก่
1.
2.
3.

หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ โรงพยำบำลกระทุ่มแบน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำส
หัวหน้ำภำควิชำกำรพยำบำลศัลยศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
4.
รองผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลศิริรำช
5.
ผู้เยี่ยมสำรวจสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (สรพ.)
2) กลุ่มผู้บริหำรกำรพยำบำล 5 คน ได้แก่
1.
อดีตหัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
2.
หัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล TPP Healthcare International Co.,Ltd.
(อดีตหัวหน้ำฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์)
3.
ผู้ตรวจกำร (พยำบำลผู้เชี่ยวชำญพิเศษ) ฝ่ำยกำรพยำบำล
โรงพยำบำลศิริรำช
4.
หัวหน้ำหน่วยพักรอดูอำกำรฯ ฝ่ำยกำรพยำบำล
โรงพยำบำลศิริรำช
5.
หัวหน้ำหน่วยหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ชั้น 4 (Burn unit)
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพยำบำล 5 คน ได้แก่
1.
พยำบำลประจำกำร NCH Healthcare System, Naples, Florida, USA.
2.
พยำบำลผู้ชำนำญกำรพิเศษ ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
3.
พยำบำลประจำงำนวิจัยและสำรสนเทศ ฝ่ำยกำรพยำบำล
โรงพยำบำลศิริรำช

240

4.
5.

พยำบำล (พม.) ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
พยำบำล (พม.) ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช

1.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ขั้นตอนกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) จำนวน 7 คน
ดังนี้
1) กลุ่มนักวิชำกำร 2 คน ได้แก่
1. รองคณบดีฝ่ำยกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
2. ภำควิชำกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
2) กลุ่มผู้บริหำรกำรพยำบำล 5 คน ได้แก่
1. หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลกุมำรเวชศำสตร์ ฝ่ำยกำรพยำบำล
โรงพยำบำลศิริรำช
2.
3.
4.
5.

หัวหน้ำงำนกำรพยำบำลจักษุ-โสตฯ ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
ผู้ตรวจกำรพยำบำล ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
หัวหน้ำหน่วยตรวจรักษำด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตำมผล
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
หัวหน้ำหน่วยตรวจและติดตำมผลกำรรักษำออร์โธปิดิกส์
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช

1.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ขั้นตอนกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) จำนวน 9 คน
ดังนี้
1) กลุ่มผู้บริหำรกำรพยำบำล 2 คน ได้แก่
1. หัวหน้ำหน่วยตรวจรักษำด้วยเครื่องมือพิเศษและติดตำมผล
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
2. หัวหน้ำหน่วยตรวจและติดตำมผลกำรรักษำออร์โธปิดิกส์
ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติกำรพยำบำล 7 คน สังกัดฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช
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2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
( Semi-structured interview form )
1. รศ.ดร.ปรีชำ หงษ์ไกรเลิศ
2. ผศ.ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form)

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
: กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช
นักศึกษาผู้วิจัย
นางสาวดุษณีย์ ยศทอง
หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญำศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ. กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต
คาชี้แจง
1.

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม เพื่อหำแนวทำงพัฒนำเป็นองค์กรพยำบำล
สมรรถนะสูง : กรณีศึกษำ โรงพยำบำลศิริรำช
2.
แบบสัมภาษณ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
การบริหารจัดการเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
3.
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทำงพัฒนำเพื่อเป็นองค์กรพยำบำลสมรรถนะสูง
4.
ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนำเพื่อเป็นองค์กรพยำบำลสมรรถนะสูงอย่างแท้จริง
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คาถามทั่วไป
1. สังกัด...............................................................................................................
2. ภารกิจที่รับผิดชอบ..........................................................................................
3. วันที่สัมภาษณ์.................................................................................................
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewing Questions)
1. ในทัศนะของท่าน คาว่า “High Performance Organization” (HPO) หรือ
“องค์กรสมรรถนะสูง” ในภาษาไทย ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………..................................
2. ท่ำนเห็นว่ำภำยในเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(Public Sector
Management Quality Award: PMQA) ทั้ง 7 หมวด มีหมวดใดบ้างที่น่าจะ
ส่งผลมากที่สุดต่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง (เลือกได้มากกว่า
หนึ่งหมวด)
 การนาองค์กร

เหตุผล เนื่องจาก.................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 การวางแผนยุทธศาสตร์ เหตุผล เนื่องจาก ............................................. .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย เหตุผล
เนื่องจาก……………..............................................................................................................
..........................................................................................................................
 การจัดการความรู้

เหตุผล เนื่องจาก..........................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล เหตุผล เนื่องจาก..............................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
กำรจัดกำรกระบวนกำร เหตุผล เนื่องจำก.....................................................


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลลัพธ์การดาเนินงาน เหตุผล เนื่องจาก..................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3.

ท่านเห็นว่า องค์กรพยาบาลควรที่จะมีแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
จัดการอย่างไรบ้าง เพื่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

ท่านเห็นว่า องค์กรพยาบาลควรที่จะมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ
อย่างไรบ้าง เพื่อการเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ/ประเด็นเพิ่มเติม
นอกจำกหมวดกำรประเมินตำมเกณฑ์ PMQA ดังกล่ำว ข้ำงต้น ท่ำนคิดว่ำมีหมวด
อื่นอีกหรือไม่ ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เป็นองค์กรพยำบำลสมรรถนะสูง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
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