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ที่มำ

 ส�านกังาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการส่งเสรมิให้ส่วนราชการยกระดบัและพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เริ่มต้ังแต่การศึกษา 

และพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award : PMQA) การน�าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปทดลอง        

ในหน่วยงานน�าร่อง จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดให้การพฒันาคณุภาพการบรหิาร

จัดการภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดบังคับตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ         

พร้อมกับได้เริ่มวางระบบและกลไกการบริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Fundamental Level) ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมิน

องค์การและเป็นกรอบในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การ จนครบ 6 หมวด หลังจากที่ส่วน

ราชการได้ด�าเนนิการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน ครบทุกหมวดแล้ว 

ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลเพื่อรับรองเกณฑ์คุณภาพ           

การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อเป็นการสอบทานความพร้อมในการบริหาร

จัดการองค์การ โดยในปี พ.ศ. 2555 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินการตรวจรับรองผล         

การด�าเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(Certified Fundamental level) กรมควบคุมโรค ได้รับการรับรองเกณฑ์คุณภาพ          

การบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ด้วยคะแนน 93.36 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 

คะแนน (การผ่านการประเมนิ> 90 คะแนนขึน้ไป) เป็น 1 ใน 55 หน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลั

 กรมควบคุมโรค มีผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ เห็นความส�าคัญ และ                  

การสนับสนุนงานคุณภาพของกรมฯ มาตลอด โดยเฉพาะทีมงานผู้บริหารในปัจจุบัน            

ทีม่คีวามเข้าใจ เข้าถงึการบรหิารราชการแนวใหม่ ให้ทนัต่อสภาวการณ์การเปลีย่นแปลง 

และก�าหนดเป็นนโยบายในการน�าเครือ่งมอืการบรหิารจดัการภาครฐั มาใช้ในการพฒันา

การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
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องค์การของกรมฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรช้ันน�าระดับนานาชาติท่ีสังคม      
เชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศ       
ทางวชิาการ ภายในปี 2563” มีการบรหิารจดัการ ทีเ่ป็นเลศิ มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีได้รบัความ
นิยมชมชอบจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการอื่นๆ เป็นแบบอย่าง และน�าไปประยุกต์ใช้            
ให้ประสบผลส�าเร็จได้ 
 กรมควบคุมโรค มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนให้            
การด�าเนินงานป้องกนั ควบคมุโรค ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อกีทัง้ ในฐานะทีก่รมฯ 
เป็นองค์กรที่อภิบาลระบบป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น 
และได้รบัความไว้วางใจจากผูรั้บบริการและเครือข่ายการท�างานร่วมกัน ตัง้แต่ ปี พ.ศ.2556 
เป็นต้นมา กรมควบคุมโรค ส่งขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
จนได้รับรางวลัฯ หมวด 1 ด้านการน�าองค์การและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยคะแนน 
327.5 คะแนน และหมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อน�าไป
สู่การปฏิบัติ ด้วยคะแนน 308.5 คะแนน ในปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลฯ หมวด 6 ด้าน
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ด้วยคะแนน 309 คะแนน ในปี พ.ศ.2558 และได้
รับรางวัลฯ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี พ.ศ.2559

แนวคิดในกำรพัฒนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับพื้นฐำน ฉบับที่ 2

 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Public Sector 
Management Quality Award - PMQA : Fundamental Level Version 2) เป็นกรอบ
การประเมินองค์การด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ โดยมองภาพ
องค์รวมทั้ง 7 หมวด เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
เป็น “เครื่องมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์การ” เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นโดยมี
วัตถปุระสงค์ เพือ่ให้องค์การได้ปรบัปรงุระบบบริหารจดัการให้ได้มาตรฐานและมกีารพฒันา 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นกรอบการประเมินที่สามารถบ่งชี้ระดับความส�าเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ               
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และสะท้อนให้เห็นถึง

ระดับการพัฒนากระบวนการที่สัมฤทธิ์ผล
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 เกณฑ์กำรให้คะแนนการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ           

ระดับพื้นฐานต้องได้คะแนน 275 คะแนน (เทียบจากเกณฑ์รางวัล 1,000 คะแนน)

แนวทำงกำรประเมินใช้ ADLI/R เน้น Early Result

A Approach มกีระบวนการหรอืระบบต่างๆทีม่ปีระสทิธภิาพ และท�าอย่างเป็นระบบ 
เพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน

D Deployment กระบวนการ/ระบบ เป็นที่เข้าใจ ยอมรับ และมีบทบาทสนับสนุน
กระบวนการ/กิจกรรมให้น�าไปปฏิบัติได้

L Learning มีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ และมีการปรับปรุง
ให้กระบวนการ/ระบบดีขึ้น

I Integration กระบวนการ/ระบบมีความสอดคล้อง สนับสนุนกิจกรรมที่ส�าคัญ          
ขององค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ

R Early Result ระดับการพัฒนาของส่วนราชการโดยเฉลี่ยเป็นระดับที่กระบวนการ
สัมฤทธิ์ผล
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 โครงสร้ำงของเกณฑ์และค�ำถำม (จ�านวนรหสั)  31 รหสั มุ่งเน้นตามหมวดต่างๆ ดงันี้

หมวด 1 กำรน�ำองค์กรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 - ผู้บริหารชี้น�าและก�าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และผลการด�าเนินการที่คาดหวัง      

ขององค์การ

 - การขบัเคล่ือนผลกัดันให้องค์การมผีลการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนื โดยการสือ่สาร 

สร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด�าเนนิการท่ีมจีรยิธรรมและผลการด�าเนนิการทีด่ี 

รวมถึงระบบการก�ากับดูแลตนเองที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์

 - เพือ่ให้ส่วนราชการสามารถวางแผนยทุธศาสตร์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ก�าหนดกลยทุธ์

ทีต่อบสนองความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์ รวมถงึการตัดสนิใจในเรือ่งท่ีส�าคญัเพือ่การบรรลุ

เป้าหมายขององค์การ

 - การแปลงวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏบิตั ิการก�าหนดตวัชีว้ดัทีส่�าคญั

ในการตดิตาม การปรบัเปลีย่นเมือ่สถานการณ์เปลีย่นแปลงไป และการวดัความก้าวหน้า

ของการด�าเนินการ

หมวด 3 กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 - การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความส�าเร็จของ          

ส่วนราชการในระยะยาว

 - การค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการสร้าง       

ความสมัพนัธ์ ความผูกพนั และการน�าไปใช้เพือ่ปรบัปรงุและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้

 - เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วน       

ขององค์การมาใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการด�าเนินการขององค์การ และ

สนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้      

จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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 - การจดัการและเพิม่สนิทรพัย์ทางความรูข้องส่วนราชการ การด�าเนนิการเพ่ือให้

มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ตแวร์ที่จ�าเป็นมีคุณภาพและพร้อมใช้งาน

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

 - การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 - การสร้างคุณภาพแวดล้อมและความผูกพันของบุคลากรที่ก ่อให้เกิดผล              

การด�าเนินการที่ดี

 - การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การ รวมถึงการน�าศักยภาพของบุคลากรมาใช้

อย่างเต็มที่

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร

 - การออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการท�างาน               

ทั่วทั้งองค์การ ให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

 - การเตรยีมความพร้อมต่อภยัพิบติัหรือภาวะเพ่ือให้เกดิความต่อเนือ่งของการปฏิบตักิาร 

และการท�าให้คืนสู่สภาวะเดิม

 - โอกาสในการสร้างให้เกดินวตักรรมทีส่ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท�างาน

แนวคดิกำรด�ำเนนิงำน (Concept) เน้น Change Management and Innovation

 1) ความเป็นระบบ (Systematic) คือ ความเป็นระบบของกระบวนการต่างๆ          

ที่จะท�าให้ส่วนราชการสามารถด�าเนินการได้อย่างชัดเจน สอดคล้องทั่วทั้งองค์การ

 2) ความยั่งยืน (Sustainable) คือ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่นเน้น             

ในการน�ากระบวนการท่ีก�าหนดไว้อย่างเป็นระบบไปสูก่ารปฏบัิติอย่างสม�า่เสมอ และท่ัวถึง 

เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืน

 3) การวัดผลได้ (Measurable) คือ การก�าหนดตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการควบคุม 

ติดตาม และประเมนิผล ผลการด�าเนนิการของส่วนราชการ รวมท้ังใช้ในการศกึษาเทียบเคยีง 

(Benchmark) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาส่วนราชการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ การด�าเนินงาน

เพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัจากสภาพแวดล้อมทีเ่กดิขึน้ ตัง้แต่การหาเหตผุลของการเปลีย่นแปลง 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลง

 5) นวตักรรม (Innovation) คอื การเปลีย่นแปลงทีม่คีวามส�าคญัต่อการปรบัปรงุ         

บริการ กระบวนการและการปฏิบัติการ รวมถึงสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้รับบริการ และ            

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่ำนิยมหลัก (Core Value)

1. การน�าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์   6. การมุ่งเน้นอนาคต

2. ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เน้นผูร้บับรกิาร ผูม้ส่ีวนได้    7. การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

   ส่วนเสียและประชาชน   8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

3. การเรยีนรูร้ะดบัองค์การ และระดบับคุลากร   9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การให้ความส�าคัญกับบคุลากรและเครอืข่าย  10.  การมุง่เน้นท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า

5. ความสามารถในการปรับตัว  11. มุมมองในเชิงระบบ

องค์ประกอบของเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับพื้นฐำน
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ลักษณะส�ำคัญขององค์กร

1. ลักษณะองค์กร

 ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 

  (1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

   - พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 

   -  ความส�าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าท่ีต่อความส�าเร็จของ      

ส่วนราชการคืออะไร 

   -  กลไกทีส่่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลติและบรกิารตามพนัธกิจคอือะไร 

  (2) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 

   - เป้าประสงค์ วสิยัทศัน์ และค่านิยม ของส่วนราชการทีไ่ด้ประกาศไว้คอือะไร 

   - สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ

พันธกิจของส่วนราชการ

  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 

   - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร

   - มีการจ�าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง

   - อะไรคอืข้อก�าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส�าหรบักลุม่บุคลากรประเภทต่างๆ 

   - องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท�างาน             

เพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 
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   - ในการท�างานจ�าเป็นต้องมข้ีอก�าหนดด้านสขุภาพและความปลอดภยัทีเ่ป็น

เรื่องเฉพาะของส่วนราชการอะไรบ้าง

  (4) สินทรัพย์ 

   ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส�าคัญอะไรบ้าง 

  (5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 

   ส่วนราชการด�าเนนิการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบยีบ และ

ข้อบังคับที่ส�าคัญอะไรบ้าง 

  (6) โครงสร้ำงองค์กำร 

   - โครงสร้างและระบบการก�ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร

   - ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก�ากับดูแลส่วนราชการผู้บริหาร

ส่วนราชการ และส่วนราชการที่ก�ากับมีลักษณะเช่นใด 

 ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 

  (7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   - กลุม่ผูร้บับรกิาร และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

   - กลุ ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส�าคัญต่อผลผลิต                

ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร

   - ความต้องการและความคาดหวงัของแต่ละกลุม่มีความแตกต่างกนัอย่างไร

  (8) ส่วนรำชกำรหรอืองค์กำรทีเ่กีย่วข้องกนัในกำรให้บรกิำรหรอืส่งมอบงำนต่อกนั

   - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงาน      

ต่อกันที่ส�าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ             

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับ        

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   -  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอย่างไรในการสร้าง

นวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ

   - กลไกที่ส�าคัญในการสื่อสาร และข้อก�าหนดส�าคัญในการปฏิบัติงาน            

ร่วมกันมีอะไรบ้าง 
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กร

 ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

  (9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

   -  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของ           

ส่วนราชการเป็นเช่นใด ประเภทการแข่งขนั และจ�านวนคูแ่ข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

   - ประเดน็การแข่งขนัคืออะไร และผลการด�าเนนิการปัจจุบันของส่วนราชการ

ในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร

  (10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 

   การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ        

รวมถงึการเปลีย่นแปลงทีส่ร้างโอกาส ส�าหรับการสร้างนวตักรรมและความร่วมมอื คอือะไร

  (11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

   - แหล่งข้อมูลส�าคัญส�าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในธุรกิจ

เดียวกันมีอะไรบ้าง

   - แหล่งข้อมูลส�าคัญส�าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ               

ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง

   - มีข้อจ�ากัดอะไร ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

 ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 

  (12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์

   ความท้าทายเชงิยทุธศาสตร์และความได้เปรียบเชงิยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

ในด้านพนัธกจิ ด้านการปฏบิตักิาร ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและด้านบคุลากร คอือะไร

 ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร 

  (13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร 

   องค์ประกอบส�าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด�าเนินการ รวมท้ัง

กระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการและกระบวนการท่ีส�าคัญของส่วนราชการ        

มีอะไรบ้าง
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ตัวอย่ำงกำรเขียนลักษณะส�ำคัญขององค์กร 

ส่วนที่ 1 ลักษณะส�ำคัญขององค์กำร กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2559

1. ลักษณะองค์กำร

 กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีพันธกิจ 5 ด้าน            

เพื่อตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมฯ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ         

ในแต่ละด้าน กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ               

ของประเทศ โดยเฉพาะจากประเด็นความเป็นพลวตัด้านโรคและภยัสขุภาพ ประกอบกับ

ความคาดหวงัของผู้รับบรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย  ทีต้่องการบริการทีด่ ีและมคีณุภาพ

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ส่งผลให้กรมฯ ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก         

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและได้พัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือที่เรียกว่า  การยกระดับ

ประสิทธิภาพและพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ.2558-2562 

(Mega Project) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบป้องกันควบคุมโรค

 ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร

  (1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย

ตำรำงที่ ข-1 แสดงพันธกิจ ควำมส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบ

ผลผลิตและบริกำร

พันธกิจ ควำมส�ำคัญ
เชิงเปรียบเทียบ

กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิต
และบริกำรตำมพันธกิจ

1. ส่งเสรมิกระบวนการประสาน 
ความร่วมมอืกบัเครอืข่ายภายใน 
และระหว่างประเทศในการผลติ 
และพฒันาผูเ้ช่ียวชาญ องค์ความรู้ 
ข้อมลูข่าวสารเครือ่งมอืกฎหมาย 
การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ รวมทัง้การบรกิาร 
เฉพาะที่ได้มาตรฐานสากล

กรมฯ มพีนัธกจิทีส่�าคญั
ต ่อความส�าเร็จของ
องค์การ ในการสร้าง
และประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในและระหว่าง
ประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร ้อมในการ
จัดการ

กรมฯ มีวิธีการส่งมอบผลผลิตและบริการ
ให้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่าน
เค รือข ่ าย  สสจ . ,อปท. ,  ส� านักงาน                 
ปลัดกระทรวง, สื่อมวลชล, สถานศึกษา
มหาวิทยาลัย, กรมเกษตรและสหกรณ์       
เพ่ือสร้างคุณค่าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน/
ควบคมุ และตอบโต้โรคและภยัสขุภาพ ดงันี้
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พันธกิจ ควำมส�ำคัญ
เชิงเปรียบเทียบ

กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิต
และบริกำรตำมพันธกิจ

2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เครือข่าย
และประชาชน
3. ผลักดันติดตามการบังคับ
ใช ้กฎหมายท่ีจ�าเป ็นต่อการ
ปกป้องประชาชนจากโรคและ
ภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการ
จัดการภาวะคุกคามและภัย
สุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
5. พฒันาและประเมนิศกัยภาพ
ระบบกลไกของ เครื อข ่ าย
การด�าเนนิงาน เฝ้าระวงั ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภาวะคุ ก ค ามและ
ภั ย สุ ข ภ า พ ใ ห ม ่ ๆ         
ให้ทันการณ์ ตลอดจน
การสร ้ างขีดความ
สามารถในการป้องกัน 
ค ว บ คุ ม โ ร ค แ ล ะ
ภัยสุขภาพที่ส�าคัญ
ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้
สมรรถนะหลักทีส่�าคญั
ของกรมฯ เพื่อช ่วย
ส่งเสริมให้กระบวนการ
ป ้องกันควบคุมโรค
แ ล ะ ภั ย สุ ข ภ า พ มี
ประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิ์ผล

1. การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั
และควบคุมโรค 
2. เผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรูแ้ผนงาน
ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค และ
ระบบ กลไก จัดการสื่อสารความเส่ียง       
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้ง Air war 
และ Ground war
3. ติดตามประเมินผล นิเทศงาน ติดตาม 
ก�ากบัทางวชิาการ และรายงานการประเมนิ
ผลการด�าเนินงานในระดับเขตและระดับ
ประเทศ 
4. จดัระบบการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
และจัดการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
เมื่อเกิดการระบาดรุนแรง หรือเกิดภาวะ 
ฉุกเฉินที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่         
ที่จะด�าเนินการได้ 
5. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพ  
ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคเรื้อน และโรคติดต่อ         
ที่ เป ็นป ัญหาส�าคัญหรือเป ็นโรคตาม             
กฎอนามยัระหว่างประเทศทีซ่บัซ้อน รนุแรง
ในระดับตติยภูมิ
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  (2) วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 

   มีการทบทวน วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลัก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม            

พ.ศ. 2558 ดังนี้

   “กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรชั้นน�าระดับนานาชาติ ท่ีสังคมเช่ือถือและ         

ไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ภายในปี 2563”

   1. ภาคีเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติร่วมมือเพื่อพัฒนางาน         

ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

   2. ภาคเีครอืข่ายระดับพืน้ที ่(ทัง้ภาคสาธารณสขุและนอกภาคสาธารณสขุ 

: Health & non health sector) มเีป้าหมายร่วมกนัและร่วมด�าเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกนั

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

   3. เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม มาตรการ มาตรฐานงานวิจัย วิชาการ และ

ข้อมูลอ้างอิง (Evidence Base) ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ของประเทศ ที่ได้มาตรฐานสากล

   4. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพด�าเนินการได้ถูกต้อง       

ตามหลักวิชาการ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

   5. เป็นองค์กรหลักทีก่�าหนดและผลกัดันนโยบายกฎหมาย และยทุธศาสตร์

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

   6. เป็นศูนย์กลางในการก�ากับ ติดตาม ประเมินผล และควบคุมคุณภาพ

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

   7. ประชาชนมพีฤติกรรมสขุภาพทีถ่กูต้องในการป้องกนั ควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ

   8. กรมควบคุมโรคมีภาพลักษณ์ที่ดี

   9. มรีะบบการเฝ้าระวัง เตอืนภยั และการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพใน

ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

   10. มกีลไกการจดัการเตรยีมความพร้อมและบรูณาการระบบตอบโต้ภาวะ       

ฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล (EOC ; Staff - Stuff - System)
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   11. ระบบบริหารจัดการองค์การมีธรรมาภิบาลได้มาตรฐานสากลและ       
บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง
   ค่านยิมของกรมฯ คือ “I SMART” ทบทวน เมือ่วันท่ี 30 ตลุาคม พ.ศ. 2558 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้
   I-Integrity การยดึม่ันในความถูกต้อง และจรยิธรรม
   S-Service Mind บริการที่ดี
   M-Mastery สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ   
   A-Achievement  การมุ่งผลสัมฤทธิ์
   R-Relationship การมีน�้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
   T-Teamwork การท�างานเป็นทีม
 อกีท้ัง กรมฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของบคุลากรทกุระดบัในการก�าหนดอตัลกัษณ์ 
เพื่อใช้เป็นแนวทาง การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรได้มีมติ
เห็นชอบ ในอัตลักษณ์ของกรมฯ คือ “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” ซึ่งได้ประกาศ
เจตนารมณ์ขับเคลื่อน กรมควบคุมโรคเป็นกรมคุณธรรม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 
ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดก�าแพงเพชร และก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2558 ดังนี้
 ซื่อสัตย์   “ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทางราชการ”
 เสียสละ   “อุทิศเวลา อุทิศก�าลังกาย อุทิศก�าลังปัญญา”
 รับผิดชอบ  “ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ท�า”
 นอกจากนี้ กรมฯ ได้ก�าหนดสมรรถนะที่โดดเด่นและส�าคัญขององค์การ                   
ใช้เป็นรากฐานในการพฒันากรมฯ ให้บรรลตุามวสิยัทัศน์ ได้แก่ สมรรถนะในด้านระบาดวิทยา 
ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการพยากรณ์โรค

  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
   กรมฯ มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 6,351 คน ประกอบด้วย 2 สายงาน คือ         
สายงานหลัก เช่น นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ คิดเป็น
ร้อยละ 60.43 และสายงานสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงิน
และบัญชี ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 39.57 บุคลากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ44.65) เป็นข้าราชการ 
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ภาพ ข-1 แสดงจ�านวน อายุ การศึกษาของบุคลากรกรมฯ และประเภทสายงานหลักของข้าราชการของกรมฯ

อายุเฉลี่ย 44.43 ปี รองลงมา คือ ลูกจ้างประจ�า (ร้อยละ28.50) อายุเฉลี่ย 50.95 ปี 
พนักงานราชการ (ร้อยละ 13.32) อายุเฉลี่ย 32.56 ปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
(ร้อยละ13.53) การศึกษาส่วนใหญ่ของบุคลากรในภาพรวม ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี        
(ร้อยละ 50.32) รองลงมา คือ ระดับปรญิญาตรี (ร้อยละ 44.58) ปรญิญาโท (ร้อยละ 3.51) 
และปริญญาเอก (ร้อยละ 0.36) ตามล�าดับ ข้อมูลบุคลากร จ�าแนกตามระดับต�าแหน่ง 
อายุ และการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 9ธันวาคม 2558) ดังภาพ ข-1

 บคุลากรแต่ละประเภทสายงานของกรมฯ ได้รบัการคัดเลอืกตามมาตรฐานก�าหนด
ต�าแหน่งของส�านกังาน ก.พ. เช่น การคัดเลอืกโดยยดึตามข้อก�าหนดด้านการศกึษา เป็นต้น 
องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท�างานเพื่อบรรลุพันธกิจและ            
วิสัยทัศน์ ได้แก่ บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง 
สอบสวนโรค รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูอย่างแม่นย�า ประเมนิสถานการณ์การเกดิโรค         
อย่างถูกต้อง ตลอดจนพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อวางแผนการป้องกันควบคุมโรค
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ให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ จ�าเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติและ                
ซักซ้อมวธิกีารปฏบิตังิานในการตอบโต้ต่อสถานการณ์การระบาดของโรคและภาวะฉกุเฉนิ
ด้านสาธารณสุข ท�าให้บุคลากรมีทักษะและปลอดภัยโดยลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัส       
เชื้อโรค และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

  (4) สินทรัพย์
   1) อำคำร สถำนที ่ กรมควบคุมโรค ตั้งอยู่เลขท่ี 88/21 ถนนติวานนท์ 
ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี เป็นที่ดินของราชพัสดุ จ�านวนเนื้อที่ 38 ไร่ 
1 งาน 37 ตารางวา มีอาคารถาวร 9 อาคาร มีสถานท่ีท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ         
กรมควบคมุโรคทีส่�าคญั เช่น อาคารสถานทีส่�าหรบัสนบัสนนุการด�าเนนิงาน จ�านวน 79 อาคาร 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค (Emergency Operation Center : EOC) ห้องควบคุม
อณุหภมูยิาและเวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยา ห้องประชมุ ห้องสมดุ โรงอาหาร ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ 
ห้องออกก�าลังกาย เป็นต้น
   2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Hardware                 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ตั้งอยู่ภายในห้อง Data Center และพร้อมให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมง โดยให้บริการเช่ือมโยงกับองค์ประกอบที่ 2 คือระบบเครือข่ายและระบบ          
รกัษาความมัน่คงปลอดภยั เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน ซึง่ใช้พระราชบญัญตัคิอมพวิเตอร์ 
ปีพ.ศ.2550 เป็นมาตรฐานด�าเนินงานด้านการใช้งานเครือข่ายองค์ประกอบที่ 4 คือ          
ระบบฐานข้อมูลโรคและระบบข้อมูลสนับสนุนบริการด้านต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล       
เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงาน ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์               
กรมควบคุมโรค (EstimateSM : ESM) เป็นระบบการจัดท�าแผนและติดตามประเมินผล
ออนไลน์ โปรแกรมการบริหารจัดการโรงพยาบาล (HOMC) โปรแกรมบรหิารคลนิกิวณัโรค 
(Tuberculosis Clinic Management : BCM) นวัตกรรมกล้อง Web Microscope 
โปรแกรมระบบ DPIS ส�าหรับการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร       
กรมควบคมุโรค ระบบ GFMIS ส�าหรบัการรายงานด้านการใช้งบประมาณ และระบบวสัดุ
คงคลัง เช่น การบริหารเวชภัณฑ์ด้วยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI)             
อีกทั้งยังมีระบบบริหารงานย่อยเพื่อใช้ในหน่วยงานเฉพาะ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูก
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วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, STATA เพื่อด�าเนินการด้านการป้องกันโรค 
ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบแบบ Real-Time และข้อมูลที่ถูก
ประมวลผลแล้วจะถกูน�าไปเพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิการ พร้อมประกอบการตัดสนิใจ
และวางแผนยทุธศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Business Intelligent (Program Cognos) และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) องค์ประกอบ
สดุท้าย ได้แก่ เทคโนโลยด้ีานระบบการตดิต่อสือ่สาร เช่นระบบประชุมทางไกลผ่านเครอืข่าย 
Internet ที่มีประสิทธิภาพได้แก่ VDO Conference, Web Conference, Skype           
และสายด่วนกรมควบคมุโรค 1422 ในการตอบค�าถาม  ท�าความเข้าใจ และให้ค�าแนะน�า
แก่ประชาชน โดยเทคโนโลยทีัง้ 4 องค์ประกอบ จะด�าเนนิงานประสานกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในด้านการป้องกันควบคุมโรค ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินทาง            
ด้านสาธารณสขุให้กบัประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่ระบบรบัเรือ่งร้องเรยีน
กรมฯ (E-petition) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา 0 2590 3342 จะเป็นช่องทาง  
ในการรับเรื่องร้องเรียน และการจัดการข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงาน อีกทั้งยังใช้เป็น   
ช่องทางการท�างานป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับภาคประชาชน
   3) อุปกรณ์ ที่ใช้ในการให้บริการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค       
และภัยสุขภาพ ได้แก่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านคลื่นรังสีอินฟาเรด (Thermo scan) 
เคร่ืองเอกซเรย์เคลือ่นที ่(Port Table X-Ray) และเครือ่ง X-Ray ระบบ Picture Archive 
Computerize System (PACS) กล้องจุลทรรศน์ กล้อง Webscope เครื่องวัดน�้าตาล
ในเลือด ฯลฯ เครือ่งมอืทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการตรวจรกัษาผู้ป่วยวณัโรค ผูป่้วยโรคเรือ้น 
โรคหนอนพยาธิ โรคมาลาเรียโรคเอดส์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิมาตรฐาน (Digital Thermometer) เครื่องมือด้าน                 
อาชีวสขุศาสตร์ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ด้านห้องปฏบิติัการวิเคราะห์ตวัอย่าง เคร่ืองพ่นสาร
เคมีชนิด ULV เครื่องพ่นหมอกควัน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรงระดับพื้นฐาน             
ใช้ในการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อร้ายแรง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล            
(Personal Protective Equipment : PPE) อุปกรณ์ในการสนับสนุนการวิจัยโรคติดต่อ
น�าโดยแมลงได้แก่ เครื่องแยกโปรตีน เครื่องสกัด DNA และกล้องผ่ายุงฯลฯ
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  (5) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
   การปฏบัิตงิานของกรมฯ ด�าเนนิการภายใต้กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีส�าคญั เป็นเคร่ืองมอืเพือ่ก�ากบัและจดัระบบเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
   1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน   
นับแต่วันประกาศ คือ วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
   2. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
   3. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
   4. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
   5. กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก           
(The World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control)
   6. กฎอนามยัระหว่างประเทศ 2548 (International Health Regulation 2005)

 ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร
  (6) โครงสร้ำงองค์กำร
   กรมฯ ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีการแบ่งหน่วยงานในสังกัด
เป็น 42 หน่วยงาน ดังภาพ ข - 2 ประกอบด้วยหน่วยงานบริหาร 6 หน่วยงาน สถาบัน 
2 หน่วยงานส�านักวิชาการ 7 หน่วยงาน ศูนย์วิชาการ 2 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์พัฒนา
นโยบายและยทุธศาสตร์แผนงานควบคมุโรคไม่ตดิต่อตามค�าสัง่กรมควบคมุโรค ที ่157/2556 
สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และศูนย์ฝึกอบรม กรมควบคุมโรค จังหวัดสระบุรี            
ตามค�าสั่งกรมควบคุมโรคที่ 249/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรค (เขต) 13 หน่วยงานและมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายใน เพื่อรองรับงาน
ในสถานการณ์ปัจจุบัน 12 หน่วยงาน
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ภาพ ข - 2 แสดงโครงสร้างกรมควบคุมโรค

   กรมฯ ได้จัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยมีการทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลตนเองที่ดีทุกปี การทบทวนครั้งล่าสุดด�าเนินการในการประชุม
คณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ กรมควบคมุโรค เมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2558 
และประกาศเป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุด ในการก�ากับดูแลส่วนราชการควบคู่กับ         
กฎข้อบังคับอื่นๆ และมีการก�ากับดูแลดังนี้
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 1. มุง่มัน่พฒันา ระบบ/กลไก/เครอืข่าย/นวตักรรม การเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรค

และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

 2. รักษา ส่งเสริม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างาน ปลอดภัย และ           

เกดิประโยชน์สงูสุด การใช้ทรพัยากรในการด�าเนนิงานอย่างประหยดั และพทัิกษ์สิง่แวดล้อม

 3. มุง่มัน่การด�าเนินงานเพ่ือพัฒนา/ยกระดับ/ปรับปรงุกระบวนงาน บนฐานความรู้

ท่ีมีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง           

ของผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม

และเสมอภาค

 4. มุง่มัน่พัฒนาและยกระดับระบบการบรหิารจัดการองค์การให้โปร่งใส่ มีประสทิธภิาพ 

ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

 5. ตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร ให้ความส�าคัญกับระบบการบริหารทรัพยากร

บคุคลท่ีมปีระสิทธภิาพและเป็นธรรม รวมทัง้การพฒันาบคุลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง

  (7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ผู้รับบริการหลัก คือ ประชาชน (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มวัย กลุ่มโรค กลุ่มพื้นที่         
เป้าหมาย) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 1) ผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย ได้แก่ รัฐบาล 
กระทรวงสาธารณสขุ 2) หน่วยงานกลาง (หน่วยงานประเมนิจากภายนอก) เช่น ส�านกังาน 
ก.พ.ร. ส�านักงบประมาณ ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ส�านักงาน ก.พ. คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
กระทรวงการคลังฯลฯ 3) กลุ ่มผู ้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ชุมชนรอบสถาบัน
บ�าราศนราดูร และสถาบันราชประชาสมาสัย ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายการบังคับ              
ใช้กฎหมาย และองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน
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ตำรำงท่ี ข-2 แสดงควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัท่ีส�ำคญัต่อผลผลติ ต่อกำรบรกิำร
และกำรปฏิบัติ

 กลุ่มผู้รับบริการ มีความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลิต ต่อการบริการ        
และการปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน/ควบคุม และตอบโต้โรคและ         

ภัยสุขภาพ ดังนี้

กลุ่มผู้รับบริกำร
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส�ำคัญ
ต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรและกำรปฏิบัติ

ประชาชน (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรค
กลุ ่มวัย กลุ ่มพื้นที่เป ้าหมาย)         
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ส�าคัญ       
ของกรมฯ ท่ีให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
ผูร้บับรกิำรในอนำคตกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ กลุ่มผู้รบับรกิารต่างด้าว 
(Migrant) กลุม่เสีย่งจากการเดนิทาง 
(Travel) และกลุ่มผู้สูงอายุ

1. ส่ือสารความรู้ทีถู่กต้อง จ�าเป็น และเข้าใจง่ายเก่ียวกบัการป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ น�าสู่การปฏิบัติ และทันต่อสถานการณ์
2. การเฝ้าระวัง สอบสวนโรค เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
และการบรกิารตามมาตรฐานทีส่ะดวกรวดเรว็ เข้าถึงง่าย สามารถ 
สกัดก้ันการระบาดของโรคและภัยสขุภาพได้ทนัท่วงท ี ด้วยเทคโนโลยี 
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว            
เข้าถงึได้ง่าย เป็นไปตามมาตรฐาน และมพีฤตกิรรม บรกิารทีส่ร้าง
ความประทับใจแก่ผู้รับบริการและญาติ โดยด�าเนิน การเฝ้าระวัง 
ตรวจเยี่ยม ตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั่วถึง                        
เป็นธรรม และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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 กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมีความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลติ ต่อการบรกิาร
และการปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน/ควบคุม และตอบโต้โรคและ          
ภัยสุขภาพ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง

ที่ส�ำคัญต่อผลผลิตต่อกำรบริกำรและกำรปฏิบัติ

1. ผู ้บังคับบัญชาทางนโยบาย 
ได้แก่ รฐับาล กระทรวงสาธารณสขุ
2. หน่วยงานกลางเช่น ส�านกังาน 
ก .พ . ร .  ส� านั ก งบประมาณ 
ส�านักงานตรวจเงินแผ ่นดิน 
ส�านักงาน ก.พ. ส�า นักงาน         
คณะกรรมการป ้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ กระทรวงการคลงั

1. รับทราบผลการด�าเนินงานด้านการขบัเคลือ่นผลกัดนักระบวนการ 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ป้องกันเฝ้าระวังควบคุม) ที่ถูกต้อง        
ทันต่อเหตุการณ์
2. พึงพอใจในการด�าเนินงานที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และ       
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ด้วยการจัดการ
ทรัพยากรที่คุ้มค่า

3. กลุ่มผู้รับผลกระทบทางอ้อม 
เช ่น ชุมชนรอบสถานบริการ         
ใ น สั ง กั ด ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค                              
ผู้ประกอบการที่อยู ่ในข่ายการ
บังคับใช้กฎหมาย และองค์กร
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน

1. ส่ือสารความรู้ทีถู่กต้อง จ�าเป็น และเข้าใจง่ายเก่ียวกบัการป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ น�าสู่การปฏิบัติ และทันต่อสถานการณ์
2. สามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ด้วยมาตรการ แนวทาง
เชิงรุกในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่รวดเร็ว                
ทันต่อสถานการณ์
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  (8) ส่วนรำชกำรหรอืองค์กำรทีเ่ก่ียวข้องกันในกำรให้บรกิำรหรอืส่งมอบงำนต่อกนั

ตำรำงที่ ข-3 แสดงกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรให้บริกำร/
ส่งมอบงำนต่อกัน

บทบำทหน้ำที่
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม

กลไกที่ส�ำคัญ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
กำรปฏิบัติงำนร่วมกัน

หน่วยงำนภำครัฐ :
ทั้งในกระทรวงและนอก
กระทรวงสาธารณสุข         
ในส่วนกลางและภูมิภาค
หน่วยงำนภำคเอกชน : 
สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย
เอกชน คลินิก โรงงาน 
องค์กร บรษิทั ผูป้ระกอบการ
ที่อยู ่ในข่ายการบังคับใช้
กฎหมาย ฯลฯ

1.  พัฒนาองค ์ความรู ้        
เพื่ อก� าหนด นโยบาย
ยทุธศาสตร์พฒันาคุณภาพ
มาตรฐานทางวิชาการ 
กฎหมาย และมาตรการ 
เพ่ือการด�าเนนิงาน เฝ้าระวงั
ป้องกันควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู ้
นวัตกรรมโดยการอบรม
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การด�าเนินการศึกษาวิจัย
ตามข้อก�าหนดระเบียบวิธี
วิจัย

2 .  พัฒนาการบริหาร
จดัการแลกเปล่ียนวิชาการ
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ถ่ายทอดมาตรฐาน มาตรการ
เทคโนโลยกีารเฝ้าระวงัป้องกนั
ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ

2. เผยแพร่องค์ความรู ้
นวตักรรมด้วยคูมื่อเอกสาร
วชิาการ สือ่อเิลก็ทรอนิกส์      
ส่ือส่ิงพมิพ์ (โปสเตอร์แผ่นพับ
ฯลฯ)

2. เทคนิคการถ่ายทอด        
ทีส่อดคล้องกบักลุม่เป้าหมาย
และการมีส ่ วนร ่ วมใน        
การสนับสนุนด�าเนินงาน

องค์กรภำคประชำชน : 
สมาคม มูลนิธิ เครือข่าย
อุบัติเหตุ เครือข่ายลดเค็ม 
กลุ ่มประชาชนต่างชาติ 
ฯลฯ
องค์กรระหว่ำงประเทศ : 
W H O  ก อ ง ทุ น โ ล ก ฯ  
หน่วยงำนอิสระภำยใต้
กำรก�ำกบัของรฐั : สปสช. 
สสส. สวรส. เครอืข่ายทีอ่ยู่
ในกระทรวงศึกษาธิการ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ข่าว กรองโรค การจัดการ
ความรู ้และกลไกความ
ร่วมมือ ความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัสุขภาพ  
เพ่ือเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข 
ตรวจประเมนิระบบเฝ้าระวงั
ป้องกันควบคุมโรคและ   
ภัยสุขภาพ

3.  การให้ค�าปรกึษา/แนะน�า
เก่ียวกับการป้องกันควบคมุโรค
4.  ตดิตามนเิทศประเมนิผล 
การด�าเนินงานป้องกัน
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

3. มีข้อมูลที่ครอบคลุม  
ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั 
ข ้ อตกลง  ข ้ อก� าหนด     
ความร่วมมือ

4. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่ เกี่ยวข ้องใน 
การส่งมอบบริการ
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร

 ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน

  (9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ

ตำรำงที่ ข-4 แสดงข้อมูลผลกำรเทียบเคียง ทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ

ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบผล

กำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

ปัจจัยแห่ง
ควำมส�ำเร็จที่

ส�ำคัญ

แหล่ง
ข้อมูล

ข้อจ�ำกัด
กำรได้มำซึ่ง

ข้อมูล

กำรเปรียบเทียบภำยในประเทศ

ก า ร พั ฒ น า
ระบบราชการ
ในภาพรวม

1. กรมอนามัย
2. กรมสุขภาพจิต
3. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

- มากกว่าค่าเฉลีย่ - ความร่วมมือ
ของบุคลากร
- ผู ้บริหารให ้
ความส�าคัญ

- ส�านกังาน 
ก.พ.ร.

-  ข้อมลูทีไ่ด้จาก 
ส�านกังาน ก.พ.ร. 
เป็นข้อมูลที่ได้
หลังจากสิ้นป ี 
งบประมาณแล้ว  
9 เดือนขึ้นไปผลการด�าเนิน

งานตามเกณฑ์
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

ภำยในกระทรวง
สำธำรณสุข
1. กรมสุขภาพจิต
2. ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ภำยนอกกระทรวง
สำธำรณสุข
1. กรมปศุสัตว์
2. กรมสรรพสามติ
3. กรมสรรพากร

- เป็นกรมฯ ที่ได้รับรางวัล
มากที่สุดในระดับต้นๆ

- ความมุ่งมั่น
- ความต่อเนื่อง

- ส�านกังาน
ก.พ.ร.

ความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิาร

1. กรมอนามัย
2. กรมสุขภาพจิต
3. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

- ผลงานสูงกว่าค่าเฉลี่ย - การปรับปรุง
กระบวนการให้
บริการ

- ส�านกังาน 
ก.พ.ร.

ผลงานวิจัย 1. กรมอนามัย
2. กรมสุขภาพจิต
3. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

- อยู่ระดับใกล้เคียงกัน - มีงบประมาณ
สนับสนุน

- สภาวจิยั
แห่งชาติ
- วารสาร 
วิชาการ
- เว็บไซต์

-
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ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบผล

กำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

ปัจจัยแห่ง
ควำมส�ำเร็จที่

ส�ำคัญ

แหล่ง
ข้อมูล

ข้อจ�ำกัด
กำรได้มำซึ่ง

ข้อมูล

กำรเปรียบเทียบภำยนอกประเทศ

ความครอบคลมุ
ของระบบการ
เฝ้าระวงัป้องกัน
ควบคมุโรคและ
ภัยสุขภาพ

ศนูย์ป้องกนัควบคมุ
โรคแห่งชาติ สหรัฐ 
อเมริกา (US CDC 
: United States 
Centers for Disease 
and Prevention 
Control)

กรมควบคุมโรคมีนโยบาย
ในการเสริมความเข้มแข็ง
ข อ ง แผน ง านป ้ อ ง กั น
ควบคุมโรค จ�านวน 17 
แผนงานโรค และ 1 ระบบ
งานระบาดวิทยา ดังนี้
1 .  แผนงานโรคติดต ่อ           
ที่ป ้องกันได ้ด ้วยวัคซีน         
2. แผนงานโรคติดต่อทาง
เดนิอาหาร 3. แผนงานโรค
ติ ด ต ่ อ จ า ก สั ต ว ์ สู ่ ค น               
4.  แผนงานโรคติดต ่อ      
อุบัติใหม่ 5. แผนงานโรค
มาลาเรีย 6. แผนงานโรค       
ไข้เลอืดออก 7. แผนงานโรค
ติด เชื้ อ ในโรงพยาบาล            
8.  แผนงานโรค เอดส ์              
9. แผนงานโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 10. แผนงาน
วัณโรค 11. แผนงานโรคเรือ้น 
12. แผนงานโรคไม่ติดต่อ 
13. แผนงานการบริโภค
เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล ์        
14. แผนงานควบคุมการ
บริโภคยาสบู 15. แผนงาน
ค ว บ คุ ม ก า ร บ า ด เ จ็ บ             
16. แผนงานโรคจากการ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ แ ล ะ                       
สิ่งแวดล้อม 17. แผนงาน
โรคจากสิ่งแวดล้อม

ความเป็นผู ้น�า
ในด้านการป้องกนั
ควบคุมโรคของ
ประเทศ

- รายงาน
ทางวิชา
การของ
องค ์การ
ระหว ่าง
ประเทศ

-
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ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบผล

กำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน

ปัจจัยแห่ง
ควำมส�ำเร็จที่

ส�ำคัญ

แหล่ง
ข้อมูล

ข้อจ�ำกัด
กำรได้มำซึ่ง

ข้อมูล

18. ระบบงานระบาดวทิยา 
นอกจากนี ้มแีผนงานระดบั
ภาคอกีแผนงานหนึง่ ได้แก่ 
แผนงานควบคุมโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั และมะเรง็ท่อน�า้ดี 
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรค
แห่งชำติ สหรัฐอเมริกำ       
มแีผนงำนป้องกนัควบคมุโรค 
21 แผนงำน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนามนุษย์
และลดความพกิาร (Human 
Development and         
Disability) 2. แผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคเลือด 
(B lood D i so rde r s )             
3. แผนงานป้องกนัควบคมุ
ความพิการแต ่ก� า เนิ ด           
และความพิการซ�้าซ้อน 
(Birth Defects and             
D e v e l o p m e n t a l                
Disabilities) 4. แผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง 
(Cancer) 5. แผนงาน
ป้องกนัควบคมุโรคเบาหวาน 
(Diabetes) 6. แผนงาน
วิชาการป้องกันควบคุม
โรคเรื้อรัง (Preventing 
Chronic Disease Journal, 
PCD) 7. แผนงานป้องกัน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง (Heart Disease 
and Stroke)  
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ประเด็นกำร
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8. แผนงานควบคุมการ
บรโิภคยาสูบ และการสูบบหุร่ี 
(Smoking and Tobacco Use) 
9. แผนงานป้องกนัควบคมุ
โรคเอดส ์  (H IV/AIDS        
Prevention) 10. แผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ ์  (STD 
Pervention) 11. แผนงาน
ก� า จั ด โ ร ค วั ณ โ ร ค                 
(Tuberculosis Elimination)
12. แผนงานป้องกันควบคุมโรค
ไวรสัตบัอกัเสบ (Viral Hepatitis) 
13. แผนงานป้องกันควบคมุ
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 
14. แผนงานป้องกนัควบคมุ
โรคตดิต่อจากไวรัส (Viral 
Diseases) 15. แผนงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
จากแบคทีเรีย (Bacterial 
Diseases) 16. แผนงานบรกิาร
ส ร ้ า ง เ ส ริ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น           
(Immunization Services) 
17 .  แผนงานป ้องกัน
ควบคมุโรคตดิต่อทางอาหาร 
น�า้ และสิง่แวดล้อม (Food-
borne Waterborneand 
Environmental Diseases) 
18. แผนงานป้องกันควบคุมโรค
จ า ก ก า ร ย ้ า ย ถิ่ น แ ละ          
การกักกันโรค (Global 
Migration and Quarantine)
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19. แผนงานป้องกันควบคมุ
เชื้อโรคที่มีความรุนแรงสูง 
และพยาธิวิทยา (High-  
Consequence Pathogens 
and Pathology) 20. แผนงาน
เตรียมความพร้อม และ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ (Preparedness 
and Emerging Infections) 
21. แผนงานป้องกันควบคมุ
โรคติดต ่อน�าโดยแมลง        
(Vector-Borne Diseases)

ก า ร พั ฒ น า
ก ฎ ห ม า ย
ควบคุมยาสูบ

ทุกประเทศทั่วโลก - เป็น 1 ใน 5 ท่ีมีความ
ก้าวหน้าในระดับสูง

- มีเครือข่ายการ
ท�างานที่เข้มแข็ง

- เว็บไซต์ -
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ตำรำงที่ ข-5 แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส 
ส�ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ

ปัจจัย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส�ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ

ภายใน 1. นโยบายรฐับาลและกระทรวงสาธารณสุขทีต้่องการยกระดบัคณุภาพบรกิารด้านสาธารณสขุ
และสขุภาพของประชาชน พร้อมท้ังสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพฒันา
ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เปิดโอกาสให้กรมควบคุมโรคได้จัดท�าแผน       
ยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564  
เป็นแผนการลงทนุด้านสขุภาพระยะยาวตามนโยบายของคณะรฐัมนตรเีพือ่ยกระดบัศกัยภาพ
ของประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคให้เป็นระบบที่พร้อมรับมือ
2. การปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขสู่การเป็น National Health Authority โดย
การก�าหนดบทบาทหลกั 11 บทบาท และเช่ือมการท�างานกบัเขตสขุภาพท�าให้กรมควบคมุโรค
ต้องปรับบทบาทให้เป็นผู้ก�ากับดูแล (Regulator) มาตรฐานงานป้องกันควบคุมโรคและ       
ภยัสขุภาพของประเทศ พร้อมทัง้พัฒนาความเข้มแขง็แผนงานป้องกนัควบคมุโรค (Revitalizing 
Disease Control Program : RDCP) ครอบคลมุ 17 แผนงานโรคและ 1 ระบบงานระบาดวทิยา
เพือ่พฒันาให้แผนงานควบคมุโรคมคีวามเข้มแข็ง ทีส่ามารถตอบสนองต่อการเฝ้าระวงั ป้องกนั
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยเป็นการพัฒนา
ศกัยภาพของผู้จัดการแผนงาน และบุคลากรในแผนงานควบคมุโรคให้มทีกัษะ และศกัยภาพ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. ช่องว่างระหว่างวยั (Generation Gap) ของบคุลากรกรมควบคมุโรคท�าให้กรมฯ ขาดก�าลงั
ส�าคัญในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ หรือความสามารถเฉพาะตัวสูง           
กรมควบคุมโรคจึงได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เพิม่ขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ให้สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และ
ตอบสนองความคาดหวงัของสงัคมและประชาชนท่ีมเีพิม่ข้ึนต่องานป้องกนั ควบคมุโรค ดงันี้
 - แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ         
กรมควบคุมโรค (HRP/HRD)
 - การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม (Field epidemiology)
 - การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
 - ด้านบุคลากรได้มีโอกาสคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามต้องการ/มีท่ีปรึกษา
ทางวิชาการที่เป็นที่เชื่อถือในระดับสากล
4. การผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558/พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฯลฯ
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ภายนอก 1. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ      
ที่ทันสถานการณ์ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 จังหวัด 10 อ�าเภอ 36 ต�าบล และบริเวณด่านช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (Point of Entry : POE) ตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ (International 
Health Regulation : IHR) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งในยามปกติและรับมือ
ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรคของ
ประชากรข้ามชาต/ิแรงงานต่างด้าวกบัหน่วยงานเครอืข่ายให้สามารถด�าเนนิงานร่วมกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การคมนาคมแบบไร้พรมแดนทีส่ะดวก เข้าถงึได้ง่าย (Affordability) รวมถงึการเปิดเขต
การค้าเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
ประชากรที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น เป็นโอกาสพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและ
เคล่ือนย้ายถ่ิน (Center for Travel and Migration Health) เพื่อลดผลกระทบจาก          
โรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะการขยายวงของการระบาดของโรคติดต่อ
4. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองแนวโน้มสูงขึ้น ท�าให้มีการลงทุน                
ในโครงสร้างพืน้ฐานการจัดบรกิารสาธารณะและงานด้านสาธารณสขุ เพือ่รองรับการป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
5. โครงสร้างประชากรสังคมสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2)          
ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 สะท้อนภาระค่าใช้จ่ายทางสขุภาพ
ท�าให้กรมควบคมุโรคต้องเตรยีมความพร้อมด้านการป้องกนัโรคและภยัสขุภาพในกลุม่วัยผูสู้งอายุ
6. การปรบัเปลีย่นทีร่วดเรว็ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมส่งผลท�าให้พฤตกิรรมทางสขุภาพ
ของประชาชนเปล่ียนไป ประชาชนสนใจและแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพ        
เพื่อตอบสนองและดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
7. การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations 
Center : EOC) ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภัยพิบัติ                
ทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดบ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถี     
การด�ารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนเกิดการเจ็บป่วยจากโรคระบาดต่างๆ ท�าให้ต้องมี       
การเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
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  (11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

    แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

หน่วยงานเครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและเอกชนรายงานผลการด�าเนนิงานของกรมฯ 

ในแต่ละปี ข้อมูลผลการติดตามผลงาน การน�าผลงานวิจัย เทคโนโลยี ไปใช้หรือน�าสู่        

การต่อยอดของผูท่ี้เกีย่วข้อง รายงานการเฝ้าระวังโรคในแต่ละพืน้ที ่ระบบฐานข้อมลูจาก  

ส�านักระบาดวิทยา กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

และส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิข้อมลูหน่วยงานเครอืข่ายท้ังในและนอกกระทรวง 

เช่น ส�านักงานสถติแิห่งชาต ิส�านกังบประมาณ กรมปศสุตัว์ กรมสรรพสามติ กรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา NGO กระทรวงพาณิชย์ (การน�าเข้า) เป็นต้น

 แหล่งข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ องค์กรอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันควบคุม

โรคแห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา (US CDC) ศนูย์ความร่วมมอืระหว่างประเทศไทย-

สหรัฐอเมริกาด้านสาธารณสุข (TUC) รายงานทางวิชาการขององค์การระหว่างประเทศ

 ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์

  (12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์

    ด้ำนพนัธกจิได้แก่ 1) องค์ความรู ้ข้อมลูโรคตดิต่ออบัุตใิหม่ เพือ่การเตรยีม

พร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุ 2) การพยากรณ์โรคและภัยสขุภาพในภาวะวกิฤติ 

และ 3) การบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกัน ควบคมุโรคและปัญหาสขุภาพทีส่�าคญั

    ด้ำนกำรปฏบิตักิำรได้แก่ 1) ระบบฐานข้อมูลโรคและภัยสขุภาพท่ีตอบสนอง

การด�าเนินการปอ้งกนัควบคมุโรคไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ และ 2) การเตรยีมความพร้อม

ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพได้อย่างทันการณ์

    ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ 1) การยอมรับและเชื่อถือจาก

สังคมในการร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และ 2) การสื่อสาร            

ความเส่ียงและตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิโรคและภยัสขุภาพได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 3) กรมธรรมาภบิาล/

กรมคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ
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    ด้ำนบุคลำกรได้แก่ 1) บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า              

ในสายอาชพี เพ่ือความเป็นเลศิทางวิชาการ 2) การธ�ารงรักษาบุคลากรท่ีมคีวามเช่ียวชาญ

เฉพาะทางด้านเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรค/ด้านระบาดวทิยาภาคสนาม 3) การเตรยีมคน

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภารกิจและโครงสร้างอายุ

 ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร

  (13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร

    แนวทางและวธิกีารในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกรมฯ เพ่ือให้เกดิผล

การด�าเนินการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง กรมฯ มรีะบบการก�ากบัการปฏบิตังิาน การประเมนิองค์กร 

และการบรหิารจดัการ โดยน�าเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) 

และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) มาใช้เพื่อปรับปรุง 

พฒันาและประเมนิองค์กรอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารถ่ายทอดตัวชีว้ดัระดบักรมสู่ระดบัหน่วยงาน 

และระดับบุคคลพร้อมได้จัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และมีการติดตามผลการ

ด�าเนินงานเพื่อการปรับปรุงตามวงจร PDCA ให้เกิดผลการด�าเนินการในการเรียนรู้/        

การแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ

 นอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับได้ช่วยกันผลักดัน กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ      

ให้บคุลากรเกดิการเรยีนรูแ้ละใช้ความสามารถอย่างเตม็ศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 

โดยใช้เคร่ืองมอืจัดการความรู ้เพือ่มุง่สูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู ้และพฒันางานท่ีมปีระโยชน์

อย่างต่อเน่ือง จนสามารถสร้างภาพลกัษณ์ความเชือ่มัน่ในการท�างาน ซึง่ยนืยนัได้จากผลงาน

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับรางวัล
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 1.1 กำรน�ำองค์กร
   LD 1 ผูบ้รหิำรขององค์กรด�ำเนนิกำรก�ำหนดวสิยัทัศน์และค่ำนยิม โดยมุ่งเน้น
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด�ำเนินกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยมสู่  
กำรปฏบิติัโดยผ่ำนระบบกำรน�ำองค์กรไปยงับคุลำกรในองค์กร หรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องกนั
ในกำรให้บรกิำรหรอืส่งมอบงำนต่อกันทีส่�ำคญั และผู้รบับริกำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ประเด็นพิจำรณำ : LD 1

A - แนวทางและวิธีการของผู้บริหารที่มีบทบาทหลักในการก�าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม              
และ การส่ือสารถ่ายทอดวสัิยทศัน์และค่านยิมดงักล่าว 

D - ผู้บริหารของส่วนราชการ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ผูบ้รหิำรของส่วนรำชกำรมกีำรด�ำเนนิกำรสือ่สำรไปสูบ่คุลำกรครอบคลมุทุกคน รวมทัง้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ 

R/I - บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 
- ส่วนรำชกำรมีกำรเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และค่ำนิยมไปส่ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร 

และสำมำรถบรรลุวิสัยทัศน์ และทิศทำงที่ก�ำหนดไว้ 
- ท�าให้เกดิความร่วมมอืระหว่างองค์การทีเ่กีย่วข้อง และผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

หมวด 1 กำรน�ำองค์กร
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  วสัิยทศัน์ทีด่ ี : ทศิทางทีส่่วนราชการจะมุง่ไป สิง่ท่ีส่วนราชการต้องการจะเป็น           

หรือภาพลักษณ์ทีส่่วนราชการต้องการในอนาคต ควรมคีวามชดัเจน สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ 

เป็นภาพเชงิบวกทีส่ะท้อนให้เหน็ความเป็นเลศิ ขององค์การ สร้างศรทัธาให้สมาชิก ท้าทาย

ความรู้ความสามารถของผู้น�าและสมาชิกทุกคนในองค์การ รวมถึงค�านึงถึงผู้รับบริการ                

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และมคีวามสอดคล้องกบัแนวโน้มของอนาคต

  ระบบกำรน�ำองค์กำร เป็นวิธกีารบรหิารทีผู่บ้รหิารขององค์กรน�ามาใช้ท้ังอย่าง

เป็นทางการ และไม่เป็นทางการทัว่ทัง้องค์กร ซ่ึงเป็นพืน้ฐานและวิธทีีใ่ช้ตดัสนิใจเรือ่งทีส่�าคญั 

การสือ่สาร และการถ่ายทอด เพ่ือน�าไปปฏบิติั รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตดัสนิใจ 

การเลือกสรร และการพัฒนาผู้น�าและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม 

พฤติกรรมทีมี่จรยิธรรม ทศิทาง และความคาดหวงัด้านผลการด�าเนนิการ

  LD 2 ผูบ้รหิำรของส่วนรำชกำรแสดงควำมมุง่มัน่ต่อกำรประพฤตปิฏบิตัติำม

หลกัธรรมำภบิำล

ประเด็นพจิำรณำ : LD 2

A - แนวทางและวิธีการของผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งม่ันต่อการประพฤติ        
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

D - ผูบ้รหิำรของส่วนรำชกำรให้นโยบำย สร้ำงบรรยำกำศ ก�ำหนดแนวทำง ก�ำกบัตดิตำม 
แสดงตนเป็นตัวอย่ำงที่ด ี

- ผู้บริหารก�าหนดและติดตามตัววัดหรือตัวช้ีวัดการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การ

R/I - ท�าให้มั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน          
กับหลักจริยธรรม พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  
รวมทั้งผู้ส่งมอบและชุมชนของส่วนราชการ 

- บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลขององค์กำร 
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององค์การ  
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หลกัธรรมำภบิำล

1) ประสิทธิผล - ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน        
การปฏิบัติราชการ

2) ประสิทธิภาพ - การบริหารราชการตามแนวทางการก�ากับดูแลที่ดี มีการออกแบบ
กระบวนการปฏบิตังิาน โดยใช้เทคนคิและเครือ่งมอืบริหารทีเ่หมาะสม

3) การตอบสนอง - การให้บริการที่สามารถด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด        
และ สร้างความเชือ่มัน่ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลาย

4) ภาระความรับผิดชอบ - การแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละผลงานต่อเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ รวมถึงแสดงความส�านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ

5) ความโปร่งใส - กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชีแ้จงได้ และสามารถ       
รู้ทุกขั้นตอนในการด�าเนินกิจกรรม และสามารถตรวจสอบได้

6) การมีส่วนร่วม - กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสในการรับรู้ ท�าความเข้าใจ ร่วมแสดง 
ทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมแก้ไข การตัดสินใจ และร่วมในการพัฒนา 

7) การกระจายอ�านาจ - การถ่ายโอนอ�านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก             
ส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอืน่ และภาคประชาชน
ด�าเนินการแทน โดยมีอิสระตามควร

8) นิติธรรม - การใช้อ�านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลอืกปฏบิตั ิ และค�านงึถงึสทิธ ิ เสรภีาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9) ความเสมอภาค - การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี          
การแบ่งแยกในด้านต่างๆ หรือการเลือกปฏิบัติ

10) มุ่งเน้นฉันทาคติ - การหาข้อตกลงทัว่ไปภายในกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่เกดิจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลทั้งที่ได้รับประโยชน์             
และเสียประโยชน์



คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค
 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

35

  LD 3 ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิด
กำรบรรลพุนัธกจิ กำรปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิกำรของส่วนรำชกำร และกำรเรยีนรูร้ะดับ
องค์กำรและระดับบุคคล

ประเด็นพจิำรณำ : LD 3

A - มีแนวทำงและวิธีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร เช่น กำรกระจำยอ�ำนำจ           
กำรตัดสินใจ กำรออกแบบหรือทบทวนระบบงำนและรูปแบบกำรปฏิบัติงำน               
กำรปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบ ค�ำสั่ง กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน              
กำรสื่อสำรท่ีชัดเจน และกำรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะ         
ในกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 

D - ผู้บริหารและส่วนราชการด�าเนินการตามแผนงาน กิจกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อม      
ภายในองค์การ

R/I - ส่วนรำชกำรมีควำมพร้อมที่จะตอบสนองควำมจ�ำเป็นในกำรบรรลุพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ในปัจจุบันและรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 

- ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์การสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
- ส่วนราชการน�าผลการทบทวนไปปรบัปรงุผลการด�าเนนิการของส่วนราชการเกดิการเรียนรู้

ในระดับองค์การและระดับบุคคล 

  1.2 กำรก�ำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
   LD4 ส่วนรำชกำรมีกำรด�ำเนินกำร ระบบกำรก�ำกับดูแลองค์กำรท่ีดี           
ในด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อกำรปฏบิตังิำนของส่วนรำชกำร ควำมรบัผดิชอบด้ำนกำรเงนิ 
และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นพิจำรณำ : LD 4

A - แนวทางและวิธีการก�ากับดูแลองค์การที่ดีในด้าน ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

D - มีการด�าเนินการตามวิธีการในการก�ากับดูแลองค์การที่ดี 
- มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรในกำรก�ำกับดูแลองค์กำรทีด่ี 

R/I - บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- มีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน และมีธรรมำภิบำล 
- มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีความเชื่อถือของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม และมีภาพลักษณ์ที่ดี 
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  นโยบำยกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี

  การประกาศเจตนารมณ์ขององค์การทีจ่ะด�าเนนิการ และก�าหนดนโยบายตาม 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน            

โดยผู้บริหารของแต่ละองค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม       

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ังก�าหนดแนวทาง

ปฏิบัติ และมาตรการหรือ โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์การ
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  LD5 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรและมำตรกำรในกำรจัดกำรผลกระทบทำงลบ       

ที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีกำรเตรียมกำรเชิงรุก มีกระบวนกำร ตัววัด และเป้ำประสงค์

ที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร

ประเด็นพิจำรณำ : LD 5

A - มีการค�านึงถึงผลกระทบทางลบจากการด�าเนินงานตามพันธกิจ วิเคราะห์และประเมิน       
ถึงระดับความรุนแรงและกลุ่มเป้าหมายของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

- มีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรเตรียมกำรเชิงรุกและจัดกำรกับผลกระทบทำงลบ            
ตำมล�ำดับควำมส�ำคัญของผลกระทบทำงลบที่อำจจะเกิดขึ้น  

D - มีการด�าเนินการตามมาตรการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ 
- มีการก�าหนดและติดตามตัววัด หรือตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ที่ส�าคัญในการด�าเนินการ  

เตรียมการเชิงรุก และจัดการกับผลกระทบเกิดขึ้น 

R/I - มีควำมเชื่อมโยงไปส่กำรด�ำเนินกำรในกำรเตรียมกำรเชิงรุกและจัดกำรกับผลกระทบ
เกิดขึ้น หรือเชื่อมโยงกำรน�ำมำใช้ประกอบในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ 

- ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการท�างานและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
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  2.1 กำรจดัท�ำยทุธศำสตร์

   SP1 ส่วนรำชกำรมีกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ทีม่กีำรระบขุัน้ตอนทีส่�ำคญั

ของกระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ กรอบระยะเวลำของ                 

กำรวำงแผนระยะสัน้และระยะยำว พจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงทีอ่ำจจะเกดิขึน้ในอนำคต 

ประเด็นพจิำรณำ : SP 1

A - แนวทางและวิธีการในการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว การก�าหนดตัวชี้วัด
ที่ส�าคัญของการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์การ 

- กระบวนกำรทีมุ่่งเน้นกำรมส่ีวนร่วมของบคุลำกร กำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนนิงำน และ       
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนยุทธศำสตร์

D - มกีารวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ตามแนวทาง วธิกีารและกระบวนการ             
ท่ีก�าหนดไว้

R/I - แผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ   
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 

- แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อาทิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยทุธ์ 
แผนงานโครงการและกจิกรรม มคีวามสอดคล้องและตอบสนองกบัข้อมลูดงัต่อไปน้ี 

  - ลักษณะส�าคัญขององค์การ : ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
  - วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
  - ความสมดุลของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ 
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 กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์

 แนวทางของส่วนราชการในการเตรียมการในอนาคต อาจใช้รูปแบบต่างๆ              

ของการพยากรณ์ การคาดคะเน การจ�าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพ

ในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร

องค์ประกอบของกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์
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 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)

 แผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์การ ในรูปแบบของความสัมพันธ์

เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome)              

ทีอ่งค์การปรารถนา ในมุมมองทางด้านการเงิน ลกูค้า กระบวนการภายใน และการเรยีนรู้

และพัฒนาองค์กร เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
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  SP2 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล และพัฒนำ

สำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนยทุธศำสตร์ทีต่อบสนองควำมท้ำทำยเชงิยทุธศำสตร์ 

สร้ำงควำมสมดุลของควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญทั้งหมด 

ประเด็นพิจำรณำ : SP 2

A - แสดงวิธีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม และเหมาะสมในกระบวนการ        
วางแผนยุทธศาสตร์ 

- รายการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนที่ก�าหนดรายละเอียด กรอบระยะเวลา         
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

- แสดงแนวทำงวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 

D - การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
- สารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย           

มคีวามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจบัุน และการเปลีย่นแปลงในอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

R/I - แผนยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร อำทิ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด   
กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำรและกิจกรรม มีควำมสอดคล้องและตอบสนองกับข้อมูล

 ดังต่อไปนี้ 
  -  ลักษณะส�ำคัญขององค์กำร : ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
  - วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
  - โอกำสและทิศทำงในอนำคตของส่วนรำชกำร 
  - ควำมสมดุลของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ 
  - สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์

 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่องค์การต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามยทุธศาสตร์ ทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านพนัธกจิ ด้านปฏบิติัการ ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และด้านบุคลากร
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  2.2 กำรน�ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ
   SP3 ส่วนรำชกำรมีวธิกีำรในกำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรทีส่�ำคญั โดยค�ำนงึ
ถึงควำมพร้อมของทรพัยำกรของส่วนรำชกำร สือ่สำรสร้ำงควำมเข้ำใจ รวมถงึน�ำแผน
ไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลตำมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

ประเด็นพิจำรณำ : SP 3

A - มีการก�าหนดแผนงานกรอบระยะเวลาในการจัดท�าแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจน 

D - ส่วนราชการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีที่ระบุรายละเอียดของแผนงาน โครงการ          
และกิจกรรมที่มีความชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม         
ภายใต้ข้อจ�ากัดต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การบรรลุผลส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ 

- มีกำรสื่อสำรแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการน�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีไปสู่การปฏิบัติ  

R/I - แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้ 
- แผนปฏิบัตกิำรมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับควำมพร้อมของทรพัยำกรทีส่่วนรำชกำรมอียู่
- แผนปฏิบัติการมีความส�าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

   SP4 ส่วนรำชกำรมรีะบบกำรก�ำกบัและตดิตำมควำมส�ำเรจ็และประสทิธผิล
ของกำรด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ทบทวนและปรับแผน        
ให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ประเด็นพิจำรณำ : SP 4

A - ส่วนรำชกำรมีระบบในกำรติดตำมควำมส�ำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติกำร 
- ส่วนราชการมีแผนงานและแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีส�าคัญ             

ไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเพื่อใช้ในการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลส�าเร็จ 
ตามแผนงานและเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ 

D - ส่วนราชการมกีารถ่ายทอดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายทีส่�าคญัสูร่ะดบัหน่วยงานและระดบับคุคล 
- ส่วนราชการมีการติดตามความส�าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ 

R/I - ส่วนราชการน�าข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามความส�าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ 
การมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์      
ในแต่ละช่วงเวลา

- ส่วนรำชกำรน�ำข้อมลูจำกกำรตดิตำมควำมส�ำเรจ็และประสทิธผิลของแผนปฏบิตักิำร
ไปใช้ในกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ให้มีควำมเหมำะสม 

- มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติการกับระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
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หมวด 3 กำรให้ควำมส�ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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  3.1 สำรสนเทศผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   CS1 ส่วนรำชกำรมวีธีิกำรในกำรรวบรวมข้อมลูและสำรสนเทศทีเ่กีย่วข้อง

กับผูร้บับริกำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทีอ่ำจจะมีควำมแตกต่ำงกนัตำมกลุม่ผูร้บับรกิำร

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่ให้ได้สำรสนเทศท่ีสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปรบัปรงุผลผลติ

และบริกำรได้ 

ประเด็นพิจำรณำ : CS 1

A - มกีารก�าหนดช่องทางในการรวบรวมข้อมลูความต้องการและความคาดหวงัจากผูร้บับรกิาร
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเหมาะสมกับตามกลุ่มผู้รับบริการ

D - มีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัและเหมำะสมตำมกลุม่ผูร้บับรกิำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่ 

- มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับ และจัดท�ำเป็นสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

R/I - มีกำรน�ำสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู ้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ใน               
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ปรับปรุงผลผลิต บริกำร และกระบวนกำรด�ำเนินงำน 

 ผู้รับบริกำร คือ ผู้ที่ใช้ผลผลิตและการบริการของส่วนราชการโดยตรง หรือ            

ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม จากการด�าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถ่ิน 

บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมถึงผู้รับบริการ

 ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้รับบริกำร คือ การบริการที่รวดเร็ว การส่งมอบที่            

ตรงเวลา ความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยีที่เหนือชั้น ความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสาร 

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การแก้ไข ข้อร้องเรียน และการบริการในหลายภาษา 

 ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจรวมถึงพฤติกรรม ที่แสดงถึง          

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริการชุมชน การลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และ

ความรวดเร็ว ของการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
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 ขั้นตอนกำรรับฟังและเรียนรู้ควำมต้องกำร

 1) มีการก�าหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 2) น�าข้อมูลที่ได้มาเพื่อวางแผนการปรับปรุงการท�างาน การพัฒนาองค์การ

 3) ท�าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ๆ

 4) จัดท�าแผนการปรับปรุงการให้บริการ

 5) วางแผนรองรับกรณีต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ

 6) มีการจัดระบบ มอบหมาย ให้มีการติดตาม การน�าข้อมูลไปใช้

 7) น�าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น มาวิเคราะห์และน�ามาก�าหนดวิธีการ

ปรับปรุงด้านต่างๆ

   CS2  ส่วนรำชกำรมีวธิกีำรในกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูรั้บบรกิำร

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย   และน�ำสำรสนเทศไปใช้ตอบสนองควำมคำดหวงัของผูร้บับรกิำร

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ประเด็นพจิำรณำ : CS 2

A - แสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม 
พันธกิจที่ส�าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญทุกกลุ่ม
ตามที่จ�าแนกไว้ในลักษณะส�าคัญขององค์การ 

D - มกีารประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารอย่างสม�า่เสมอตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด
เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความทันสมัย 

- มสีารสนเทศด้านความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีค่รอบคลมุพนัธกจิ       
ที่ส�าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเพ่ือหำต้นเหตุของปัญหำ เพื่อน�ำไปส่ง
กำรจัดท�ำเป็นสำรสนเทศและท�ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 

R/I - น�ำสำรสนเทศด้ำนควำมพึงพอใจของผูร้บับรกิำรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีไปใช้ในกำรปรบัปรงุ
ผลผลิต บริกำร และกระบวนกำรด�ำเนินงำน  
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  กำรประเมินควำมพึงพอใจ

  • การส�ารวจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  • ข้อมูลการให้บริการ 

  • ข้อร้องเรียน 

  • รายงานจากหน่วยงานบริการ 

  • การวิเคราะห์การได้หรือเสียผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  • การแนะน�าจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดิม

  • อัตราส�าเร็จของการท�าธุรกรรม

   CS3 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรรวบรวมและค้นหำปัจจัยท่ีมีผลต่อ         

ควำมไม่พงึพอใจของผูรั้บบรกิำรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี และน�ำสำรสนเทศไปใช้ตอบสนอง

ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นพิจำรณำ : CS 3

A - แสดงวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ         
ที่ครอบคลุมพันธกิจที่ส�าคัญขององค์การ และกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ที่ส�าคัญทุกกลุ่ม ตามที่จ�าแนกไว้ในลักษณะส�าคัญขององค์การ ผ่านวิธีการต่างๆ อาทิ         
การรับเรือ่งร้องทกุข์ร้องเรยีน ข้อขดัข้อง ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนนิงาน เป็นต้น 

D - มีการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- มสีารสนเทศด้านความไม่พงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีค่รอบคลมุพนัธกิจ       
ท่ีส�าคัญขององค์การ และกลุม่ผูรั้บบรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

- มีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมไม่พึงพอใจเพ่ือหำต้นเหตุของปัญหำและท�ำให้
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ เพือ่หลกีเลีย่งควำมไม่พึงพอใจในอนำคต 

R/I - น�ำสำรสนเทศด้ำนควำมไม่พึงพอใจของผู ้รับบริกำรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียไป                 
ใช้ในกำรปรับปรุงผลผลิต บริกำร และกระบวนกำรด�ำเนินงำน
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  3.2 กำรสร้ำงควำมผูกพนั

   CS4 ส่วนรำชกำรมีวธีิกำรในกำรสือ่สำร สร้ำง และจดักำรควำมสมัพันธ์

กับผู ้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ และตอบสนอง              

ควำมต้องกำรกบัผู้รบับรกิำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นพจิำรณำ : CS 4

A - มีการวิเคราะห์และคัดเลือกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญกับองค์การ 
- มีแนวทำงและวิธีกำรในกำรสื่อสำร สร้ำง และจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้รับบริกำร       

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

D - มีการจัดกิจกรรมในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

R/I - ส่วนราชการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 
- ส่วนราชการมกีารตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแสดงให้

เห็นถึงการปรับปรุงการให้บริการ 
- ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรำบข่ำวสำรข้อมูล มีควำมพึงพอใจ และมี   

ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนรำชกำร

   CS5 ส่วนรำชกำรมีวธิกีำรในกำรจัดกำรข้อร้องเรยีนของผูร้บับรกิำรและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท�ำให้มั่นใจว่ำข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงทีและ           

มปีระสทิธผิล

ประเด็นพจิำรณำ : CS 5

A - ส่วนราชการมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล  

D - รวบรวม วเิครำะห์ และบ่งชีถ้งึต้นเหตทุีแ่ท้จรงิของปัญหำข้อร้องเรียน และด�ำเนนิกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

 - ระบบการจัดการข้อร้องเรียนสามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียนได้         
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

- ส่วนรำชกำรสำมำรถน�ำบทเรียนที่ได้รับไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรและบริกำร 
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ มีข้อร้องเรียนลดลง ไม่เกิดข้อร้อง       

เรียนซ�้า 
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หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
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  4.1 กำรวดั กำรวเิครำะห์ และกำรปรบัปรงุผลกำรด�ำเนนิกำรของส่วนรำชกำร 

   IT 1 ส่วนรำชกำรมีกำรเลือก รวบรวม ตัววัดผลกำรด�ำเนินงำน                

เพือ่ตดิตำมผลกำรปฏบัิตกิำรและผลกำรด�ำเนนิกำรโดยรวมของส่วนรำชกำร ซึง่รวมถงึ

กำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลวุตัถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์และแผนปฏบิติักำร 

ประเด็นพิจำรณำ : IT 1

A - แสดงวิธีการเลือก รวบรวม ตัววัดการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของส่วนราชการ เพื่อใช้ใน          
การติดตามความก้าวหน้า และผลส�าเร็จของการด�าเนินงานของส่วนราชการ 

D - แสดงตวัวัดทีส่�ำคญัของส่วนรำชกำรทีใ่ช้ในกำรตดิตำมควำมก้ำวหน้ำและผลส�ำเรจ็ของ  
กำรด�ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 

- รวบรวม ติดตามผลการด�าเนินงานตามตัววัดเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานและผล             
การด�าเนินการโดยรวม  

R/I - การแสดงให้เหน็ถงึระบบการวดัผลทีส่อดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนั และการบรูณาการ 
เพื่อใช้ติดตามผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การด�าเนินการ 

- ข้อมูลมีควำมครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 ควำมสอดคล้องไปในทำงเดียวกันและกำรบูรณำกำร

  • วิธีการท�าให้ตัววัดสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งส่วนราชการ         

และวิธีการบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศจากทั่วทั้งส่วนราชการ

  • วิธีการที่ผู ้บริหารของส่วนราชการถ่ายทอดรายละเอียดของตัววัดผล          

การด�าเนินการ ลงไปจนถึงระดับกลุ่มงานและกระบวนการ เพื่อใช้ติดตามผลงานที่ส่งผล

ต่อการบรรลุผลลัพธ์ ในระดับส่วนราชการ หรือเพื่อการปรับปรุง
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   IT 2 ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรด�ำเนินกำร           

เพื่อประเมินผลส�ำเร็จของส่วนรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำในกำรบรรลุวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน�ำไปสู่

กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

ประเด็นพิจำรณำ : IT 2

A - แสดงระบบกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนที่น�ำไปสู่กำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร
 อย่ำงต่อเนื่อง 

D - มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด�าเนินการเพื่อประเมินผลส�าเร็จของส่วนราชการ        
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

- น�าผลของการทบทวนไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงองค์การ  

R/I - เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
- แสดงให้เห็นถึงผลกำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อน�ำไปสู่กำรคำดกำรณ์ผลกำร

ด�ำเนินกำรในอนำคตและน�ำไปสู่กำรสร้ำงโอกำสในกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร 
- เชื่อมโยงการวิเคราะห์และทบทวนผลการด�าเนินการไปสู่การจัดท�าสารสนเทศเพื่อใช้          

ในการวางแผนยุทธศาสตร์

 กำรวิเครำะห์

  •  การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  

อย่างมีประสิทธิผล

  • การหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล

  • ส่วนราชการควรน�าข้อมูลทีม่ผีลกระทบต่อยทุธศาสตร์มาใช้ในการวเิคราะห์

ว่ามีการด�าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

  • การน�าปัจจัยภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงไป มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์   

เพื่อการทบทวนผลการด�าเนินการและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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  4.2 กำรจดักำรควำมรู ้สำรสนเทศ และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

   IT 3 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรรวบรวมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็น         

และเป็นประโยชน์แก่องค์กำร เพือ่ใช้ประโยชน์ในกำรแบ่งปันและน�ำวธีิปฏบิติัท่ีเป็นเลศิ

ไปด�ำเนนิกำร 

ประเด็นพจิำรณำ : IT 3

A - แนวทำงและวิธีกำรคัดเลือกองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์กำร 
- แนวทางการค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

D - มีการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
- มีการน�าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปถ่ายทอดและขยายผล   

R/I - แสดงถึงกำรมีองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กำร และน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏบิตังิำนได้ รวมถงึกำรพฒันำกระบวนกำรทีเ่พิม่คณุค่ำให้กับผู้รบับรกิำร และผูม้ส่ีวน
ได้ส่วนเสีย 

- เกิดวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 

กำรจัดกำรควำมรู้
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้

 IT 4 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรท�ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศของส่วนรำชกำรมี        

ควำมครอบคลมุ ถกูต้อง ทนัสมยั และปลอดภยั รวมถงึมเีทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีรปูแบบ           

ทีใ่ช้งำนง่ำยส�ำหรบัผูใ้ช้งำนทัง้ภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำร 

ประเด็นพจิำรณำ : IT 4

A - แนวทำงและวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำเพื่อให้ข้อมูลและสำรสนเทศ 
มีควำมครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยและปลอดภัย 

- แนวทางในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย 

D - แสดงฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีส�ำคัญที่ส่วนรำชกำรได้พัฒนำให้มีควำมครอบคลุม            
ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย 

- แสดงระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

R/I - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส�าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก
ส่วนราชการ  
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ข้อมูลและสำรสนเทศ

หมวด 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร

ความครอบคลุม การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อ          
การด�าเนินงานตามภารกิจขององค์การอย่างครบถ้วน

ความถูกต้อง การจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่มีระบบการตรวจสอบข้อมูลก่อน     
การท�าการจัดเก็บ และภายหลังการจัดเก็บ รวมถึงการจัดให้มี             
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลที่มีรูปแบบ
เดียวกันทุกพื้นที่

ความทันสมัย การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยพร้อม              
ทีจ่ะน�าไปใช้ประโยชน์อยูเ่สมอ มกีารท�าวจิยัและประชมุร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูล    
ที่มีความถูกต้องทันสมัย

ความปลอดภัย การจดัให้มรีะบบการรักษาความมัน่คงและปลอดภยัของระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกท�าลาย 
เช่น ระบบ Anti-Virus ระบบ Firewall ระบบไฟฟ้าส�ารอง การก�าหนด
สิทธิ์ให้ผู้ใช้ในแต่ละระดับ (Access Right) เป็นต้น

รูปแบบที่ใช้งานง่าย รูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อ 
การเข้าใจ ง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา เนื่องจากผู้ใช้งานที่มี         
ความหลากหลาย ที่รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจ
ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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  5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 

   HR 1 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท�ำแผนด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่สนับสนุน

ยทุธศำสตร์ แผนดงักล่ำวได้มกีำรประเมนิควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจเกิดขึน้ทีเ่กีย่วข้องกบั

ควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลงับุคลำกร รวมถงึได้น�ำแผนไปปฏบิตัิ

เพื่อให้งำนของส่วนรำชกำรบรรลุผลส�ำเร็จ 

ประเด็นพิจำรณำ : HR 1

A - แสดงแผนเตรียมบุคลำกรในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรบุคคล และ
สนับสนุนยุทธศำสตร์

D - แสดงกำรด�ำเนินกำรตำมแผนเตรียมบุคลำกร ในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง              
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล และสนับสนุนยุทธศำสตร ์  

R/I - มีกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีระบบงำนและสมรรถนะที่สอดคล้อง           
และน�ำไปสู่ กำรบรรลุยุทธศำสตร์ขององค์กำร  

 แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

  • การวางแผนและบริหารก�าลังคน

  • การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง

  • การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

  • การปรับปรุงระบบงาน มุ่งเน้นให้เกิดการมอบอ�านาจการตัดสินใจให้แก่

บุคลากรมากขึ้น และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ

  • การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ ่งเน้นให้สอดคล้องกับ

ประสิทธิภาพการท�างานที่ต้องการให้เกิดขึ้น

  • การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร

  • การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร
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   HR 2 ส่วนรำชกำรมีกำรดูแลปัจจัยสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน              

ด้ำนสขุภำพ ควำมปลอดภยั และสวสัดภิำพในกำรท�ำงำนของบคุลำกร มกีำรประเมนิ

และปรบัปรงุปัจจยัดงักล่ำว 

ประเด็นพจิำรณำ : HR 2

A - แสดงแนวทางและวิธีการในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท�างานด้านสุขภาพ
และ สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท�างานของบุคลากร 

D - มีการส�ารวจปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานเพ่ือประเมินและจัดท�าแผนงาน           
และแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 

- แสดงผลของกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรท�ำงำนของบุคลำกร 

R/I - องค์กำรมสีภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนด้ำนสขุภำพและสวสัดภิำพ และควำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำนที่ดีและมีควำมเหมำะสม 

- แสดงให้เห็นว่าการปรับสภาพแวดล้อมในการท�างานมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ที่ดีขึ้นของบุคลากร 

  5.2 ควำมผูกพนัของบุคลำกร

   HR 3 ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร มีวิธีกำร          

และตัววัดที่ใช้ในกำรประเมินควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มี             

ควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละกลุม่ของบุคลำกร

ประเด็นพจิำรณำ : HR 3

A - มีแนวทางวิธีการในการค้นหาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
- แสดงแนวทำงและวิธีกำรในกำรวิเครำะห์และสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรในแต่ละ

กลุ่มบุคลำกร 

D - แสดงผลของการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในส่วนราชการ 
- มีวิธีการที่เหมาะสมส�าหรับบุคลากรแต่ละกลุ่มในการสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 

R/I - แสดงให้เห็นว่ำผลจำกกำรสรำงควำมผูกพันช่วยส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้       
อย่ำงมีประสิทธิผลและเต็มควำมสำมำรถ 

- บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จ 
- มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์การและความส�าเร็จของส่วนราชการ
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 ปัจจัยของควำมผูกพันของบุคลำกร

  • การแก้ไขปัญหาและข้อร้องทุกข์อย่างมีประสิทธิผล

  • โอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ

  • บรรยากาศในการท�างานและการสนับสนุนฝ่ายบริหาร

  • สถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและมีการป้องกันภัย

  • ภาระงานที่เหมาะสมและมีความท้าทาย

  • การสื่อสาร ความร่วมมือ และการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล

  • ระดับของการได้รับมอบอ�านาจในการตัดสินใจ

  • ความมั่นคงของงาน

  • การตระหนกัถงึความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของกลุม่บุคลากรท่ีหลากหลาย

  • การสนับสนุนของส่วนราชการในการให้บริการแก่ผู ้ รับบริการและ                   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ตัวชี้วัดของกำรประเมินควำมผูกพัน

  • ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการหยุดงานของบุคลากร

  • อตัราการเข้าออกงานของบคุลากรทัง้หมดและบุคลากรทีใ่ห้บริการโดยตรง

  • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

  • การร้องทุกข์ ร้องเรียน

  • ผลการส�ารวจความพึงพอใจของบุคลากร

  • ความเข้าใจของบุคลากรบทบาทหน้าที่ของตน

  • การกระจายอ�านาจการตัดสินใจ การรับรู้ข้อมูล

  • ผลิตภาพของบุคลากร (Productivity) เป็นต้น
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   HR 4 ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท�ำระบบกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำที่

สนับสนุนควำมต้องกำรของส่วนรำชกำรและกำรพัฒนำตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมิน

ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ 

ประเด็นพิจำรณำ : HR 4 

A - มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรขององค์กำรในด้ำนศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือเตรียม 
ควำมพร้อมบุคลำกรเพื่อรองรับควำมต้องกำรขององค์กำรในปัจจุบันและอนำคต 

- แสดงแนวทางและวิธีการสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ 

- แสดงแนวทางและวิธีการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ              
การเรียนรู้และการพัฒนา 

D - มีการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางและวิธีการในการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่ม
บุคลากรแต่ละกลุ่ม 

- การน�าผลของการประเมินไปสู่การปรับปรุงระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 

R/I - การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
- บุคลำกรมีศักยภำพ สำมำรถรองรับควำมต้องกำรขององค์กำรและกำรเปล่ียนแปลง       

ที่เกิดขึ้นในอนำคต

กระบวนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพของกำรฝึกอบรม

  • หลักสตูร (ความสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ความจ�าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร การปรับปรุงหลักสูตร              

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การประเมินหลักสูตรอย่างสม�่าเสมอ)

  • ผู ้สอน (เป็นผู ้มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถตรงกับเนื้อหาท่ีสอน                   

มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการสอน มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร          

ให้มีความเข้าใจ)
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  • วิธีการสอน (มแีผนการสอน หรอืเค้าโครงการสอนทีช่ดัเจน การใช้อปุกรณ์

การสอนที่เหมาะสม มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม)

  • ห้องเรียน (ขนาดห้องเรียนเหมาะสมกับจ�านวนผู้เรียน ลักษณะการจัด

ห้องเรียนเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้)

  • ผู ้เรียน (จ�านวนผู้เรียนเหมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมท่ีใช้           

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร)

  • การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม (มีการวัดผลความรู้ความเข้าใจของ          

ผู้เรียนก่อนและหลังการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน)

หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบกำรปฏิบัติกำร
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  6.1 กระบวนกำรท�ำงำน

   PM 1 ส่วนรำชกำรมีกำรก�ำหนดข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของผลผลิต             

กำรบริกำร และกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ รวมถึงมีวิธีกำรออกแบบผลผลิต              

กำรบริกำร และกระบวนกำรท�ำงำนให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญทั้งหมด

ประเด็นพิจำรณำ : PM 2

A - มกีารก�าหนดมาตรฐานการปฏิบตังิานของกระบวนการทีส่อดคล้องกบัผลผลติ การบรกิาร 
และกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ 

-  มรีะบบในการควบคุมและติดตามกระบวนการ และก�าหนดตวัช้ีวดัให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ที่ส�าคัญ 

D - การสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติ 
- มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ 
- กำรทบทวนผลกำรด�ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดของกระบวนกำร เพื่อน�ำไปส่กำรปรับปรุง

กระบวนกำร

R/I - แสดงควำมเชื่อมโยงของผลตัวช้ีวัดกระบวนกำรกับผลกำรด�ำเนินงำนและคุณภำพ     
ของผลผลิตและกำรบริกำรที่ส่งมอบ

 กระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ (หรือกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ)

 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ ตามภารกิจ และสร้างคุณค่าแก่               

ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และหน่วยงานก�ากบัดูแล เกีย่วข้องกบับคุลากรส่วนใหญ่

ของส่วนราชการ ซ่ึงมไีด้หลายกระบวนการ มีลกัษณะแตกต่างกันไปตามภารกจิของส่วนราชการ



คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค
 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

65

ตัวอย่ำงข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญและตัวช้ีวัดของผลผลิต กำรบริกำร และกระบวนกำร

ท�ำงำนที่ส�ำคัญ (โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์)

ผลผลิต กำรบริกำร 
และกระบวนกำร
ท�ำงำนที่ส�ำคัญ

ข้อก�ำหนดส�ำคัญ ตัวชี้วัดภำยใน
กระบวนกำร

ตัวชี้วัด
ของกระบวนกำร

กำรเตรยีมเข้ำรบับริกำร
-  การเข ้าถึงบริการ
ระบบนัด

- การเข้าถึงบริการ 
สะดวก รวดเร็ว

- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ 
ตรวจตามเวลานัด
- ระยะเวลารอพบแพทย์
- ระยะเวลารอตรวจ x-ray
- อัตราการครองเตียง

- ค ว ามพึ งพอ ใจของ          
ผู้ป่วยใน
- ค ว ามพึ งพอ ใจของ             
ผู้ป่วยนอก
- ความพงึพอใจของผูป่้วย
ของผู้ป่วยฉุกเฉิน
- ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
กลับมารักษาซ�้า
- ร้อยละของผู้ป่วยที่จะ
แนะน�าผู้อื่นมารักษา

  6.2 ประสิทธผิลกำรปฏบัิตกิำร
   PM 3 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน                
เพื่อปรับปรุงผลผลิต กำรบริกำรและผลกำรด�ำเนินกำร และลดควำมผิดพลำด             
กำรท�ำงำนซ�้ำ และควำมสูญเสียของกระบวนกำร

ประเด็นพิจำรณำ : PM 3

A - แนวทำงและวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อลดข้อผิดพลำด 
กำรท�ำงำนซ�้ำ และกำรสูญเสียของกระบวนกำร

D - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
- โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้ปรับปรุง) 

R/I - แสดงให้เห็นผลการด�าเนินการของกระบวนการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีการรวบรวม
สารสนเทศของกระบวนการอย่างเป็นระบบ 

- น�าสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 
- แสดงให้เห็นถงึกำรลดควำมผิดพลำด กำรทำงำนซ�ำ้ และควำมสญูเสยีของกระบวนกำร 
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   PM 4 ส่วนรำชกำรมวีธิกีำรเตรยีมควำมพร้อมต่อภยัพิบติัหรอืภำวะฉุกเฉิน 
ได้ค�ำนึงถงึกำรป้องกนั ควำมต่อเนือ่งของกำรปฏบิตักิำร และกำรท�ำให้คนืสูส่ภำพเดมิ

ประเด็นพิจำรณำ : PM 4

A - มีการประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ตามพันธกิจที่ส�าคัญขององค์การ 

- แสดงแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การท�างานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง

D - การสื่อสารและซักซ้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ 
- มีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

R/I - แสดงให้เห็นควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องของระบบปฏิบัติกำร 
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   PM 5 ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรพิจำรณำโอกำสในกำรสร้ำงให้เกิด
นวตักรรมทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนกำรท�ำงำน

ประเด็นพจิำรณำ : PM 5 

A - แสดงแนวทำงและวิธีกำรในกำรสร้ำงบรรยำกำศเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในส่วนรำชกำร

D - การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมในการท�างาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ท�าให้เกิด
นวัตกรรมที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท�างาน 

R/I - เกดินวตักรรมทีส่ร้ำงกำรเปลีย่นแปลงกำรบรกิำรและกำรปฏบิตังิำนและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กำร 

- นวัตกรรมที่เกิดขึ้นตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
- ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริการและการปฏิบัติงาน 

 นวัตกรรม (Innovation)

  • การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการหรือ

ประสิทธิผลของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  • การรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต ซึ่งอาจเป็น       

ของใหม่มาปรับใช้ เพื่อการท�างานในรูปแบบใหม่
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  • โอกาสในการสร้างนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับการสร้างสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการก�าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์

 กำรสร้ำงบรรยำกำศที่สนับสนุนนวัตกรรม

  1. การสร้างความยดืหยุน่ และความคล่องตัว ในการวางแผน และการปฏบัิตกิาร 

ที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

  2. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

  3. การส่งเสริมให้บุคลากรเก่งๆ ในองค์กร ได้สามารถแสดงศักยภาพตนเองได้

อย่างเต็มที่

  4. การสรรหาบคุลากรใหม่ๆ ทีม่คีวามสามารถเข้ามาร่วมงานในองค์กร เพือ่ให้เกิด

ความคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร

  5. การส่งเสรมิให้เกิดการเชือ่มโยงกนัภายในองค์กร ในการน�ากลุม่ต่างๆ ทีม่ี            

ความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสท�างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมอง 

และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป

  6. การเปิดโอกาสให้หุ้นส่วน ผู้รับจ้าง และผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วม          

ในการท�างานขององค์กร

  7. การสนับสนุนความเส่ียงท่ีชาญฉลาด และการให้รางวัลกับความล้มเหลว 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

  8. การพฒันาบคุลากรในองค์กรให้มคีณุสมบติัของการเป็นนวัตกรรม (Innovation)
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หมวด 7 ผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำร

  7.1 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลและกำรบรรลุพันธกิจ

   RM 1 ร้อยละควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุ           

เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 

   ความส�าเร็จของการด�าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ       

ของส่วนราชการ 

   RM2 ร้อยละควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุ            

เป้ำหมำยตัวชี้วัดค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรมิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร

   ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการบรรลเุป้าหมายตวัช้ีวดัค�ารบัรองการปฏบัิติ

ราชการ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

  7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรให้ควำมส�ำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   RM 3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่มท่ีก�าหนดไว้ใน

ลักษณะส�าคัญขององค์การ 
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  7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 

   RM 4  ร้อยละควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์กำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

   ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรทีส่่วนราชการ

ก�าหนดไว้ โดยพจิารณาจากร้อยละค่าเฉลีย่จากผลการด�าเนนิงานท่ีปฏบัิตไิด้จริงตามแผนงาน/ 

โครงการ/ กิจกรรม ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนงาน/ โครงการของกิจกรรม

ทั้งหมด

   RM 5 ร้อยละควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนสร้ำงควำมผูกพนั

ของบุคลำกร

   วดัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานตามแผนสร้างความผกูพนัทีส่่วนราชการ

ก�าหนดไว้ โดยพจิารณาจากร้อยละค่าเฉลีย่จากผลการด�าเนนิงานท่ีปฏบัิตไิด้จริงตามแผนงาน/ 

โครงการ/ กิจกรรม ของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนงาน/ โครงการของกิจกรรม

ทั้งหมด 

  7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน�ำองค์กำร และกำรก�ำกับดูแลส่วนรำชกำร 

   RM 6 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 

   ความส�าเร็จของการของด�าเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่ง              

ในการปฏบิตังิาน โดยใช้ผลประเมนิจากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

   RM 7 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรทีม่ต่ีอกำรน�ำองค์กำรของผูบ้รหิำร 

   การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ประเด็น 

    1) การก�าหนดทิศทางขององค์การ 

    2) การสือ่สารและการสร้างความเข้าใจทศิทางขององค์การให้บคุลากรรบัรู้ 

    3) การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรม         

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 

    4) การให้ความส�าคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์การ และ 

    5) การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารในการด�าเนินการเรื่องต่าง ๆ
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  7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรเติบโต 

   RM 8 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 

   ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ             

ส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

  7.6 ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร 

   RM 9 ร้อยละควำมส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรบรรลุ        

เป้ำหมำยตัวชี้วัดของกระบวนกำรที่ส�ำคัญ 

   วดัผลส�าเรจ็ของตัววดัหรอืตัวชีวั้ดทีส่�าคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและ

กระบวนการสนับสนุนที่ส�าคัญ

   RM 10 ร้อยละควำมส�ำเรจ็เฉล่ียถ่วงน�ำ้หนกัควำมส�ำเรจ็จำกผลสมัฤทธิ์

ของกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแผนจัดกำรองค์ควำมรู ้

   ความส�าเรจ็ของการจัดการความรู้ (1 ประเด็นยทุธศาสตร์ต่อ 1 องค์ความรู)้ 

โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการจัดการความรู้

ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนหมวด 1-6 กับตัวช้ีวัดสมรรถนะ หมวด 7 (FL)

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LD • • • •
SP • • •
CS •
IT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ •
HR • •
PM •
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 แนวทำงกำรตรวจประเมิน
 แนวทำงกำรตรวจประเมิน (กระบวนกำร)
  • การผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ต้องมีคะแนน
แต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีเกณฑ์น�้าหนักในแต่ละประเด็น ดังนี้ A = 0.4  
D = 0.3 LI/R = 0.3
  • การตรวจประเมิน หมวด 1 - หมวด 6 มุ่งเน้นประเด็นที่ส�าคัญ 2 ประเด็น 
ในแต่ละรหสั และผลลพัธ์การด�าเนินการ (Early Result) ท่ีให้น�าหนกัมากกว่าประเดน็อืน่ 

(สังเกตประเด็นการพิจารณาการด�าเนินการที่มุ่งเน้นได้จากอักษรตัวขีดเส้นใต้)
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กำรจัดกำรกระบวนกำร (ADLI)

 แนวทำงกำรตรวจประเมิน (ผลกำรด�ำเนินกำร)
  • กรณทีีต่วัชีว้ดัก�าหนดไว้ในโปรแกรม Certified FL ไม่ได้มกีารจดัเกบ็ข้อมลู
ผลการด�าเนนิงาน หรอืหน่วยงานมีการน�าเสนอตัวชีวั้ดใหม่ทีม่คีวามสอดคล้องกบัแนวทาง
การประเมินผล (7.1-7.6) ผู้ประเมินสามารถพิจารณาตัวชี้วัดดังกล่าวและระบุเพิ่มเติม         
ในโปรแกรมการประเมินผลได้ไม่เกินรหัสละ 1 ตัวชี้วัด โดยผู้ตรวจต้องใส่ช่ือตัวช้ีวัด         
เกณฑ์การให้คะแนน และผลการด�าเนนิงานในโปรแกรมการตรวจประเมนิอย่างครบถ้วน
  • การค�านวณกรณีที่ตัวชี้วัดในแต่ละรหัสมากกว่า 1 ตัวชี้วัด โปรแกรม            
จะท�าการค�านวณผลโดยหาค่าเฉลีย่ของการด�าเนินงานทีเ่กดิข้ึน โดยให้น�า้หนกัความส�าคญั
ของแต่ละตัวเท่ากัน
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ระดับ (Level) - ระดับของผลการด�าเนินการในปัจจุบัน โดยใช้มาตรการวัด            
ที่สื่อถึงความหมายที่มีส�าคัญ

แนวโน้ม (Trend) - อัตราของการปรับปรุงผลการด�าเนินการ หรือผลการด�าเนินการ 
ทีด่อีย่างต่อเนือ่ง (เช่น ความลาดชัน จดุทีแ่สดงข้อมูลบนแกนของเวลา)

- ความครอบคลุมของผลการด�าเนินการ (เช่น ความครอบคลุม      
ของการถ่ายทอดเพื่อน�าไปปฏิบัติและการแบ่งปันบทเรียน        
อย่างกว้างขวาง)

กำรเปรียบเทียบ
(Comparison)

- ผลการด�าเนินการของส ่วนราชการ โดยเทียบกับข ้อมูล                      
เชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม เช่น การเปรียบเทียบส่วนราชการ 
หรือองค์การอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน

- ผลการด�าเนินการของส่วนราชการเม่ือเทียบกับค่าเทียบเคียง   
หรือกับองค์การชั้นน�า

กำรบูรณำกำร
(Integration)

- ตัววัดต่างๆ (จ�าแนกประเภท) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสีย ผลผลิตและบริการ กระบวนการ และแผนปฏิบัติการ       
ที่ส�าคัญตามที่ระบุไว้ในลักษณะส�าคัญองค์การและหัวข้อที่อยู่ใน
หมวดกระบวนการ (ในหมวด 1 ถึง หมวด 6)

- ผลลัพธ์รวมถงึตวัชีว้ดัทีเ่ชือ่ถอืได้ส�าหรับผลการด�าเนนิการทีเ่ชือ่ถือได้
- ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและ

หน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ของส่วนราชการ

 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำองค์กร 

ผลกำรด�ำเนินงำน (Le TCT)
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กำรบูรณำกำรระบบ
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 P1 พันธกิจ  P1 ผลผลิต/บริการ

P7 ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

CS1 ความตองการ

ผูรับบริการ

CS2 ความพึงพอใจ

ผูรับบริการ

CS4 ความสัมพันธ

CS3 ความไม

พึงพอใจ

PM4 การจัดการ

ภัยพิบัติ

PM1 การออกแบบ

ผลผลิต กระบวนการ

PM2 การควบคุม

กระบวนการ

PM3 การปรับปรุง

กระบวนการ

PM5 นวัตกรรม

CS5 การจัดการ

ขอรองเรียน

IT2 การวิเคราะห

ทบทวนและปรับปรุง

IT1 ตัววัดผลการ

ดำเนินงาน

LD5 ผลกระทบ

ทางลบ

IT3 การจัดการ

ความรู

IT4 การจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ

SP2 การรวบรวม

ขอมูล

SP1 การวางแผน

ยุทธศาสตร

LD1 วิสัยทัศน

คานิยม

LD3 การสราง

สภาพแวดลอม

HR4 ระบบการ

เรียนรูและพัฒนา

HR3 ความผูกพัน

บุคลากร

HR1 แผนทรัพยากร

บุคคล

SP3 แผนปฏิบัติการ

SP4 ระบบติดตาม

ผลการดำเนินงาน
HR2 สภาพแวดลอม

LD2 หลัก

ธรรมาภิบาล

LD4 การกำกับ

ดูแลองคกร

PMQA - FL (Ver.2) by Kittipat Jirawaswong
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 P1 พันธกิจ  P1 ผลผลิต/บริการ

P7 ผูรับบริการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

CS1 ความตองการ

ผูรับบริการ

CS2 ความพึงพอใจ

ผูรับบริการ

CS4 ความสัมพันธ

CS3 ความไม

พึงพอใจ

PM4 การจัดการ

ภัยพิบัติ

PM1 การออกแบบ

ผลผลิต กระบวนการ

PM2 การควบคุม

กระบวนการ

PM3 การปรับปรุง

กระบวนการ

PM5 นวัตกรรม

CS5 การจัดการ

ขอรองเรียน

IT2 การวิเคราะห

ทบทวนและปรับปรุง

IT1 ตัววัดผลการ

ดำเนินงาน

LD5 ผลกระทบ

ทางลบ

IT3 การจัดการ

ความรู

IT4 การจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ

SP2 การรวบรวม

ขอมูล

SP1 การวางแผน

ยุทธศาสตร

LD1 วิสัยทัศน

คานิยม

LD3 การสราง

สภาพแวดลอม

HR4 ระบบการ

เรียนรูและพัฒนา

HR3 ความผูกพัน

บุคลากร

HR1 แผนทรัพยากร

บุคคล

SP3 แผนปฏิบัติการ

SP4 ระบบติดตาม

ผลการดำเนินงาน
HR2 สภาพแวดลอม

LD2 หลัก

ธรรมาภิบาล

LD4 การกำกับ

ดูแลองคกร

RM 7
RM 3

RM 9

RM 10

RM 1

RM 2

RM 8

RM 6

RM 5

RM 4
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 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำองค์กร

  แนวทางการด�าเนินงานการพัฒนาองค์กร เพื่อให้คณะท�างานพัฒนาองค์กร

ประจ�าหน่วยงาน มีเครื่องมือในการด�าเนินงานพัฒนาองค์กร อาจปรับใช้กับหน่วยงาน

ตนเองประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่

  ขั้นตอนที่ 1 หาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ขั้นตอนที่ 2 กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง

  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสภาพองค์กรในปัจจุบัน

  ขั้นตอนที่ 4 วางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว

  ขั้นตอนที่ 5 วางแผนปฏิบัติการประจ�าปี

  ขั้นตอนที่ 6 เสริมศักยภาพภายในองค์กร

  ขั้นตอนที่ 7 ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

  ขั้นตอนที่ 8 วัดและประเมินผลการด�าเนินงาน

  ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 รำยละเอียดวิธีกำรด�ำเนินงำน

 ขัน้ตอนที ่1 กำรหำควำมต้องกำรผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ใน 3 ประเดน็กิจกรรมหลกั คอื

     1) กิจกรรมการหาข้อมูลความต้องการความคาดหวังและความนิยม

ชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลผลิต/บริการขององค์กร

     2) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้เสีย           

เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อองค์กร

     3) การก�าหนดปัจจัยทีส่�าคัญทีท่�าให้ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

มีความพึงพอใจและน�าไปสู่การกล่าวถึงหน่วยงานในทางที่ดี

 ถงึแม้ว่าการด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเป็นเรือ่งของหมวด 3 ตามเกณฑ์ PMQA 

แต่เป็นกจิกรรมทีต้่องด�าเนินการเป็นขัน้ตอนแรก เพราะข้อมลูความต้องการ ความคาดหวงั 

และความนยิมชมชอบของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อผลผลติ/บรกิารขององค์กร 

จะเป็นปัจจยัน�าเข้า (Input) ทีส่�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิงานของหมวดอืน่ๆ เริ่มตั้งแต่หมวด 1 

ผูบ้ริหารต้องน�าข้อมลูดงักล่าวในการก�าหนดทศิทางการน�าองค์กรและน�าไปเป็นปัจจยัน�า
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เข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ ของหมวด 2 ตลอดจนน�าข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียไปสู่การออกแบบกระบวนงานของหมวด 6 เป็นต้น

 ส�าหรับรายละเอียดการด�าเนินงานส�ารวจหาความต้องการและความคาดหวัง        

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกิจกรรมด�าเนินการเช่นเดียวกับเกณฑ์ที่หมวด 3           

ใน PMQA ก�าหนดประกอบด้วย

  1. การรวบรวมข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ และ              

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

   1.1  จัดท�าแบบสอบถามส�ารวจความต้องการของผู ้รับบริการและ               

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   1.2  การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดท�าเป็น

ทะเบยีน/ท�าเนียบผูรั้บบรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยมแีบบฟอร์มตวัอย่างแบบฟอร์ม 

1 - แบบฟอร์ม 4 (ภาคผนวก ก) (ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวัง            

ของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้หมด น�าส่งต่อให้ผูรั้บผดิชอบในการสร้างกระบวนการ

สร้างคุณค่า เพื่อน�าข้อมูล Spec สินค้าที่ต้องการน�าไปผลิตสินค้าของหน่วยงานต่อไป)

  2. กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          

เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ การสนองความคาดหวังสร้างความประทบัใจภาพลกัษณ์องค์กร

ที่ดีและสร้างความพึงพอใจเพ่ือน�าไปสู่การกล่าวถึงหน่วยงานในทางที่ดีแบบฟอร์ม 5       

(ภาคผนวก ก) โดยใช้ข้อมูลน�าเข้าจากข้อ 1 ในการวางแผนการด�าเนินงานสร้างปัจจัย        

ที่ส�าคัญที่ท�าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

 ขัน้ตอนท่ี 2 กระตุน้ให้เกิดกำรปรบัปรงุ คือ การกระตุน้บุคลากรภายในหน่วยงาน

ให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน PMQA โดยจัดกิจกรรมการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงดังนี้

    1. ส�ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกระดับเกี่ยวกับความคิดเห็น

นโยบายการด�าเนินงาน PMQA มาใช้ในการบริหารงานโดยจ�าแนกบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม

ตามทัศนคติที่มีต่อการใช้เครื่องมือ PMQA
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 กลุ่ม A คอืผูเ้หน็ด้วยและให้ความร่วมมือในการด�าเนนิงานเป็นอย่างดสี�าหรบัการด�าเนนิงานทีผ่่านมา

 กลุ่ม B คือผู้ที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าเห็นด้วยหรือขัดแย้งแต่สามารถปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมาย

 กลุ่ม C คือผู้ที่ไม่เห็นด้วยมักแสดงอาการโต้แย้งหรือปฏิเสธ ในการให้ความร่วมมือ

    2. วธิดี�าเนนิงานในการจ�าแนกทศันคตบิคุลากรวธิกีารด�าเนนิงานโดย

           -  คณะกรรมการและคณะท�างาน PMQA ของแต่ละหน่วยงาน

ส�ารวจบุคลากรทุกระดับขององค์กรตนเองโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม/ทัศนคติที่มีต่อ 

การด�าเนินงาน PMQA ที่ผ่านมา

      - การสังเกตต้องวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้กลุ่ม

บุคลากรมีพฤติกรรมไม่เห็นด้วย/โต้แย้งหรือปฏิเสธในการให้ความร่วมมือในการด�าเนิน

งานตามเกณฑ์ PMQA (กลุ่ม C) เพื่อสามารถมีข้อมูลน�าเข้าการวางแผน การจัดกิจกรรม

การกระตุ้นได้ถูกต้องตรงตามเหตุปัจจัย เช่น

      2.1 เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอท่ีจะสามารถท�าให้เกิด        

ความเข้าใจในการด�าเนินงาน ท�าให้บคุลากรเหล่านัน้ไม่เหน็ประโยชน์ของการด�าเนนิงาน

      2.2 ขาดโอกาสในการเข้ามส่ีวนร่วมจงึไม่เข้าใจและเหน็ความส�าคญั

ในการด�าเนินงาน

      2.3 ขาดการท�าพันธะสัญญาระหว่างผู ้บริหารกับผู ้ปฏิบัติใน            

การด�าเนินงานตามนโยบายในการบรรลุเป้าหมายองค์การ

      2.4 การพัฒนาแรงจูงใจที่เพียงพอต่อการผลักดันให้เกิดแรงขับ

เคลื่อนที่มีประสิทธิผลต่อการด�าเนินงาน

      2.5 ขาดการแสดงผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์จากการด�าเนนิงาน PMQA 

ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน

 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิสภำพองค์กรในปัจจุบัน เป็นขัน้ตอนการวเิคราะห์ทางยทุธศาสตร์ 

(SWOT Analysis)  เพื่อดูความพร้อมภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบ       

ต่อการบรรลุเป้าประสงค์วิสัยทัศน์พันธ์กิจของหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้
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    (ก) กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยในองค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมนิของแบบ
ค�าถาม PMQA ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือในวิเคราะห์โดยมีการด�าเนินงานดังต่อไปนี้
    1) การท�ารายงานลกัษณะส�าคัญของหน่วยงาน หน่วยงานต้องบรรยาย
ให้ครบทั้ง 13 ค�าถามที่ก�าหนดในเกณฑ์ PMQA เพื่อทราบสภาวะระดับการแข่งขันและ
ความท้าทายขององค์กร
    (ข) รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ระบบกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนตำม
ข้อค�ำถำมหลักของหมวด 1 - 6 รายละเอียดการด�าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินดังนี้
     1. น�าข้อค�าถามของแต่หมวดตามเกณฑ์ PMQA เป็นตัวตั้งแล้วท�า   
ความเข้าใจแต่ละข้อค�าถามพร้อมวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงขององค์กรในปัจจุบัน
เปรียบเทยีบกบัเกณฑ์ว่ามรูีปแบบการด�าเนนิงานมรีะบบครบ 4 มติขิอง ADLI หรอืไม่ คอื
      1.1 Approach (A) หน่วยงานได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
ของกระบวนงานน้ันๆ ท่ีเป็นระบบชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร (เป็นระบบทีฝั่งอยูใ่นหน่วยงาน
โดยไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล) สามารถน�ามาปฏิบัติซ�้า มีก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน           
ที่สามารถวัดได้และมีก�าหนดผู้รับผิดชอบ
      1.2 Deployment (D) การน�าแนวทางไปปฏบิตันิัน้มกีารถ่ายทอด
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ทุกคน ทุกระดับ ปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตาม
ที่ก�าหนดไว้ในแผนหรือไม่
      1.3 Learning (L) เมือ่ด�าเนนิการตามแนวทางนัน้แล้วมกีารทบทวนผล
ทีไ่ด้มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูบ้ทเรยีนทีไ่ด้เพือ่น�าไปปรบัปรงุกระบวนงานนัน้หรอืไม่ เพือ่พฒันา
อย่างต่อเนื่องหรือไม่
      1.4 Integration (I) กระบวนงานทีว่่านัน้ทัง้แผนงานการปฏิบตักิาร
ประเมนิผลตามตวัชีว้ดันัน้มคีวามสอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกันหรอืไม่และผลการด�าเนนิงาน
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กรหรือไม่หากการวิเคราะห์พบว่าสภาพความเป็นจริง
ของหน่วยงานในปัจจุบัน การด�าเนินงานของข้อใดมีไม่ครบ 4 มิติ (ADLI) แสดงถึงโอกาส
ในการปรบัปรงุองค์กรของเกณฑ์ข้อค�าถามน้ันๆ (OFI : Opportunity for Improvement) 
ซ่ึงหน่วยงานต้องน�าส่วนขาดของระบบนัน้ๆ มาจัดท�าแผนการพฒันาองค์กรต่อไป ส�าหรับ
เกณฑ์การตดัสนิว่าประเดน็ใดควรปรบัปรงุก่อนหรอืหลงั หน่วยงานสามารถใช้วธิกีารใดๆ 

ก็ได้ตามดุลยพินิจของหน่วยงานในการจัดล�าดับความส�าคัญโอกาสการปรับปรุง
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 ขัน้ตอนที ่4 วำงแผนกลยุทธ์ระยะส้ันและระยะยำว คอื การจดัท�าแผนยทุธศาสตร์

หน่วยงาน (Strategic plan) เพือ่บรรลวุสิยัทศัน์ แผนยทุธศาสตร์และพนัธ์กจิขององค์กร

โดยใช้กระบวนการประชาชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�า

    4.1 การเตรียมข้อมูล/สารสนเทศเป็นปัจจัยน�าเข้าประกอบการจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน (Strategic plan) ประกอบด้วย

      4.1.1 ความท้าทายเชงิกลยทุธ์ซึง่ได้จากการวเิคราะห์และก�าหนด

ไว้ในลักษณะส�าคัญขององค์กร

      4.1.2 แผนการปรบัปรงุองค์กรเพือ่พฒันาระบบการบรหิารจดัการ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

      4.1.3 ข้อมูล Spec ของผลผลิตหน่วยงาน ได้จาก (หมวด 3)          

จากการส�ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหน่วยงาน

      4.1.4 Benchmarking/Goal setting ส�าหรบัการก�าหนดเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโดยมีการเทียบเคียงกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่คล้ายคลึงกันเพื่อสร้างศรัทธา

และความเชื่อถือแก่ภาพลักษณ์ขององค์กร

      4.1.5 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ

      4.1.6 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

      4.1.7 นโยบายทุกระดับ

      4.1.8 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    4.2 ขั้นตอนการจัดท�ายุทธศาสตร์หน่วยงาน (Strategic plan) มีดังนี้

      4.2.1 เริ่มด้วยการก�าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกับ

วิสัยทัศน์กรม

      4.2.2 ก�าหนดพนัธกจิของหน่วยงานตามพนัธ์กจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรม

      4.2.3 ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานโดยน�าประเด็น

ยุทธศาสตร์กรมที่หน่วยงานเกี่ยวข้องมาเป็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
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      4.2.4 ก�าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์คือ             

การก�าหนดผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดหวังให้เกิดจากขึ้นกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

      4.2.5 ก�าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators) เป็นตวัช้ีวดั

ที่แสดงผลลัพธ์ความส�าเร็จของแผนยุทธศาสตร์

      4.2.6 ก�าหนดค่าเป้าหมายเชงิปริมาณทีต้่องการของแต่ละตวัชีวั้ด

ที่สามารถส่งผลต่อความส�าเร็จ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย

      4.2.7 ก�าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเสรมิจดุแขง็ภายในของหน่วยงาน

ให้สามารถลด/ป้องกันปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้

      4.2.8 การจัดท�าแผนงาน/โครงการของแต่ละกลยุทธ์โดยให้มี          

แผนบริหารความเสี่ยงบรรจุในแต่ละแผนงาน/โครงการด้วย

      4.2.9 จัดท�าแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุง/พัฒนา        

ให้พร้อมส�าหรับด�าเนินการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดได้แก่ 1) การปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนงานหลัก 2) กระบวนงานสนับสนุน 3) สมรรถนะของบุคลากร (Competency) 

ที่รับผิดชอบ 4) โครงสร้างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการส�าหรับรองรับแผนงาน/

โครงการ 5) การบริหารความเสี่ยงและ 6) ข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีช่วยในการตัดสินใจ

และติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

      4.2.10 งบประมาณเพื่อการจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดหน่วยงานน�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต ้องด�าเนินงานเพื่อบรรลุตาม                 

แผนยุทธศาสตร์มาเรียงล�าดับความส�าคัญเพื่อสะดวกในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่

จะด�าเนินงานให้สอดคล้องงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนต่อไป
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 ขั้นตอนที่ 5 วำงแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีโดยกำรจัดท�ำแผนที่ยุทธ์ศำสตร์ 

(Strategy Map)

    แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นเครื่องมือในการแปลงกลยุทธ์

สู่การปฏิบัติและเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลช่วยการบริหารองค์กรเกิดการ 

Focus และ Align กันทั่วทั้งองค์กร

    5.1 การก�าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หน่วยงาน                

น�าเป้าประสงค์สดุท้ายทีห่น่วยงานต้องการเป็นตวัตัง้เพือ่การบรรลเุป้าประสงค์หน่วยงาน

ต้องพัฒนาระบบภายในและแรงขับเคลื่อน (Performance Driver) ใดบ้าง                                 

ให้น�าเป้าประสงค์แต่ละประเด็นมาเรยีงในลกัษณะของเหตุและผล แนวทางการด�าเนนิงาน

มีหลายรูปแบบ

    รูปแบบของ PMQA (Strategy Map) แบ่งออกเป็นชั้นแถวแต่ละแถว

มติจิะแสดงเป้าประสงค์ท่ีต้องการของแต่ละมติิ ฉะนัน้ผลทีเ่กดิจากการด�าเนนิงานทีบ่รรลุ

เป้าประสงค์ที่อยู่แถวล่างจะส่งผลต่อผลส�าเร็จเป้าประสงค์ท่ีอยู่ในแถวของช้ันถัดข้ึนไป

เร่ือยๆ และสุดท้ายทุกเป้าประสงค์ของทุกแถวก็จะสามารถส่งผลส�าเร็จบรรลุพันธกิจ        

วิสัยทัศน์อันเป็นเป้าประสงค์สุดท้ายขององค์กร ดังตัวอย่างใช้รูปแบบตาราง 4 มิติ              

ของ Balance Scorecard ดังแบบฟอร์มตัวอย่าง
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วิสัยทัศน์ “ภำพอนำคตที่องค์กรอยำกจะเป็น”

รำยละเอียดมิติด้ำนต่ำงๆ เป้ำประสงค์ของแต่ละมิติที่ต้องกำร

ประสิทธิผล/
Results/Financial

ก�าหนดผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย
พันธกิจวิสัยทัศน์องค์กร

คุณภาพลูกค้า/
Customer ก�าหนดเป้าประสงค์ที่หน่วยงานต้องการท�าให้เกิดขึ้นกับ

ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(What our clients expect from us)

ประสิทธิภาพ/
System/Internal Process

การตั้งเป้าประสงค์ของแถวนี้โดยใช้กลยุทธ์เชิงท้าทายที่ได้จาก
การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) มีระบบใดที่จะช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพขององค์กรที่ต้องปรับปรุง โดยเชื่อว่า

เมื่อปรับปรุงระบบงานดังกล่าวแล้ว ผลการด�าเนินงานของกลุ่มนี้ 
จะสามารถส่งผลให้งานในแถวบนถัดไปคือ บรรลุประประสงค์

มิติคุณภาพและมิติประสิทธิผลได้
(What processes we must excel at)

การพัฒนาองค์กร/
Driver/Learning and 

growth

การก�าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนาองค์กรนี้ ที่มาเช่นเดียวกัน
กับการตั้งเป้าประสงค์การพัฒนาระบบ การก�าหนดเป้าประสงค์
การพัฒนาตัวขับเคลื่อนก็เพื่อเป้าหมายให้สามารถผลักดันให้เกิด

ประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ของหน่วยงานได้เช่น ความรู้
ความสามารถบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ ระบบงาน เป็นต้น 

(How  we Must develop our organization)
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 เมือ่หน่วยงานได้แผนทีย่ทุธศาสตร์ทีแ่สดงเป้าประสงค์ทีต้่องการได้รบัผลส�าเรจ็แล้ว 
ในข้ันตอนต่อไป คอื ให้น�าเป้าประสงค์ของแต่ละมติมิาจดัท�ารายละเอยีดของการด�าเนนิงาน 
(Strategy Card) เพ่ือเห็นภาพแผนงานโครงการที่ต้องด�าเนินงานทั้งหมดในการบรรลุ
ภารกิจ/วิสัยทัศน์หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มและตัวอย่างต่อไปนี้

วัตถุประสงค์/เป้ำประสงค์
(Objective)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้ำหมำย 
(Target) 
ปัจจุบัน

ผูร้บัผดิชอบ กลยุทธ์
(Strategic 
Initiatives)

C1 Customer perspectives

C2 เทคโนโลยรีะบบบรกิารงานมมีาตรฐาน

C3 ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน

P1 (Process perspectives) พัฒนาระบบ
บริหารความสัมพันธ์ผู ้รับบริการ/ผู ้มี      
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

P2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานของบุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มี      
ส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน SOP

P3 เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

P4 เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
กระบวนงานการจัดซือ้จัดจ้างตามมาตรฐาน 
SOP ของกระบวนงาน
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    5.2 การถ่ายทอด/สือ่สารแผนทีย่ทุธศาสตร์ (Strategy Map) หน่วยงาน

ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน�าสู่การปฏิบัติและสื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย             

ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

      1. Policy Deployment โดยการส่ือสาร 2 ทาง กับบุคลากรภายใน

ทุกคนทกุระดบัทีเ่กีย่วข้องรับทราบและเข้าใจและน�าไปจดัท�า (Strategy Card) ระดบับคุคล

      2. Annual Operation Plan Formulation โดยมีแบบฟอร์ม       

การด�าเนินงานดังนี้ 

       2.1 Objectives Deployment

วัตถุประสงค์ KPI ประเด็นกลยุทธ์/แผนงำน

เป้าประสงค์ของแต่ละกล่องใน 
Strategy map

ตวัช้ีวดัทีต้่องการบรรลุของแต่ละ
เป้าประสงค์ (ของแต่ละกล่อง)

กลยุทธ์เชิงท้าทายที่ก�าหนดไว้

       2.1 Objectives Deployment

มิติ/เป้ำประสงค์ มิติคุณภำพ

โครงกำร

ตัวชี้วัด/เป้ำหมำย

กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ งบประมำณ กำรประเมนิผล

 ขั้นตอนที่ 6 เสริมศักยภำพในองค์กร

  เมื่อหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการประจ�าปีรายบุคคลแล้ว เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ       

การด�าเนินงาน สิ่งที่ควรด�าเนินงานในขั้นตอนนี้ คือ

    6.1 การพัฒนาศักยภาพองค์ ความรู้ ทักษะตลอดจนสมรรถนะขีด       

ความสามารถของบคุลากรผูร้บัผดิชอบแต่ละกิจกรรม/โครงการ/และแผนงานให้สามารถ

ขับเคลื่อนงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ได้แก่
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       - แผนจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management)             

เตรียมความพร้อมองค์ความรู้บุคลากรก่อนด�าเนินงานตามแผน

      - แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD/HR score Card

    6.2 การเตรยีมเคร่ืองมอือุปกรณ์ในการด�าเนนิงานเพือ่ประสทิธภิาพของ

ผลการด�าเนินงาน

    6.3 ระบบการเฝ้าระวังผลการด�าเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพของผลการ

ด�าเนินงาน

    6.4 การสร้างคณะทีมการท�างานและการเตรียมพร้อมการด�าเนินงาน

 ขั้นตอนที่ 7 ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำร Implementation

    7.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ใน       

แผนทุกประการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อเป็นปัจจัยน�าเข้าใน        

การประเมินผลการด�าเนินงาน

    7.2 กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานหรือ      

มกีารเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบงานต้องมกีารบนัทกึสาเหตุและผลทีไ่ด้รบัส�าหรบัเป็นข้อมลู

ในการประเมินผลงานนั้นๆ ต่อไป

 ขัน้ตอนท่ี 8 วดัและประเมินผลกำรด�ำเนนิงำน Processes Control มวีงจรของ

การด�าเนินงานดังนี้

    8.1 ก�าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน

    8.2 เสนอประเด็นส�าคัญที่ต้องการประเมิน

    8.3 ระบุตัววัดและเกณฑ์การวัด

    8.4 ก�าหนดรูปแบบการประเมิน

    8.5 สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

    8.6 วางแผนการด�าเนินงาน

    8.7 วิเคราะห์ข้อมูล

    8.8 รายงานผลการประเมินเพื่อน�าสู่การปรับปรุง
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 ขั้นตอนที่ 9 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (Improvement) โดย

    9.1 มีการบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) หลังการ

ด�าเนนิงาน น�าผลการปรบัปรงุน�ามาแลกเปลีย่นเรียนรู ้(Experience Sharing) ให้บคุลากร

เกิดการเรียนรู ้และ มีประสบการณ์ใหม่ สามารถน�าความรู้ไปใช้สร้างนวัตกรรม             

อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์กรแบบก้าวกระโดด โดยมีกรอบการด�าเนินงานกิจกรรม       

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

      - เป้าหมายของการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืออะไร

      - Priority Area คืออะไรจุดมุ่งเน้นของหน่วยงานและกลุ่มผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งเน้น

      - การพฒันาส่วนใหญ่ตดิอยูต่รงขัน้ตอนไหน และอยากรู้เรือ่งอะไร

      - สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะ

      - สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะ

      -  สิ่งที่เกินความคาดหวัง

      - สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

      - ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

    9.2 การพฒันาปรบัปรุงเป็นวงจรต่อเนือ่ง เมือ่ครบวงจรการด�าเนนิงาน

ปัญหาและผลงาน ที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหน่วยงานเริ่มวิเคราะห์ปัจจัย                 

ภายในและภายนอกทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลานัน้ ว่าจะมผีลกระทบ         

ต่อการด�าเนินงานขององค์กรในอนาคตอย่างไร เพื่อปรับกลยุทธการด�าเนินงานและ          

จัดท�าแผนให้สอดคล้อง มีการติดตามประเมินและน�าประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เป็นวงจรวางแผน (Plan) น�าสู่การปฏิบัติ (Do) ประเมินผลปรับปรุงและเรียนรู้ (Check/

Share/Act) และบูรณการให้ด�าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (Alignment) 

เพ่ือเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรทีม่ขีดีสมรรถนะสงู (High Performance Organization/

Excellence Organization)
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ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง

 1. คณะผู้ท�าหน้าที่ประเมินทุกคนมีความเข้าใจถึงเป้าประสงค์ของการ

ประเมินตรงกนัว่า เป็นกระบวนการทบทวนสิง่ทีอ่งค์การด�าเนนิการอยู่ เพ่ือให้ได้รับ

ข้อมูลที่เป็นความจริงมาพัฒนาองค์กร

 2. ประเมินสิ่งที่องค์การได้วางระบบไว้ และปฏิบัติไปแล้วในอดีตจนถึง          

ณ วันที่ท�าการประเมินองค์กร ไม่ใช่สิ่งที่ส่วนราชการตั้งใจจะท�าในอนาคต

 3. ประเมินว่าได้มีอะไร ท�าอะไร อย่างไร เป็น “จุดแข็ง” หรือ “โอกาส        

ในการปรับปรุง” เรื่องอะไรบ้าง

 4. ไม่มีการตัดสิน ผิด ถูก ไม่มีการหาตัวคนผิด ไม่มีการกล่าวโทษกันว่า 

เพราะใคร ท�าหรือไม่ท�าอะไร จึงท�าให้องค์การขาดสิ่งนั้น

 5. ยังไม่ก�าหนดวิธีการแก้ไขในขั้นตอนการประเมินนี้ (ขั้นตอนการหาวิธี

การแก้ไขจะอยู่ในขั้นตอนของการจัดท�าแผนปรับปรุงองค์กร)

 6. อาจแบ่งการอภิปรายเป็นครั้งละหมวด เพ่ือไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า      

จนเกนิไป และเกดิการประเมนิให้ผ่านๆ ไป โดยไม่มรีายละเอยีดและไม่เกดิประโยชน์

 7. จะปิดการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ เม่ือได้ข้อตกลงในเรื่องสิ่งท่ีจ�าเป็น 

ต้องปรับปรุงและมีการให้ค�ามั่นที่จะสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลง
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มรายละเอียดวิธีการดำาเนินงาน

ตามเกณฑ์ PMQA
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แบบฟอร์ม 1 การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบฟอร์ม 2 วิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังขององค์กรและผู้รับบริการ

แบบฟอร์ม 3 วิเคราะห์ความต้องการ/ความคาดหวังขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็นยุทธศาสตร์ .........................................................................................................

ผลผลิต/
บริกำรตำมพันธ

กิจของกรม

ผลผลิต/
บริกำร

ขององค์กร

ประโยชน์
ที่ได้รับ

ระดับ
ควำมส�ำคัญ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ผลกระทบ ระดับ
ควำมส�ำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์.................................... /งานตามพันธกิจ..........................................

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล

ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำร

แต่ละกลุ่มต่อสินค้ำ/บริกำร

สินค้ำ/บริกำร
ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์/

พันธกิจ

ผู้รับบริกำร
(จ�ำแนกแต่ละกลุ่ม)

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้รับบริการแต่ละกลุ่มต้องสอดคล้องกับแบบฟอร์ม 1

ประเด็นยุทธศาสตร์.................................... /งานตามพันธกิจ..........................................

แหล่งที่มำ
ของข้อมูล

ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวังของ

ผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม 
ต่อสินค้ำ/บริกำร

สินค้ำ/บริกำร
ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์/

พันธกิจ

ผู้รับบริกำร
(จ�ำแนก

แต่ละกลุ่ม)

ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวังของ

องค์กรต่อผู้รับบริกำร
แต่ละกลุ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้รับบริการแต่ละกลุ่มต้องสอดคล้องกับแบบฟอร์ม 1
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แบบฟอร์ม 4 วิเคราะห์ Spec ของผลผลิต (Product) บริการ และการจัดกระบวนการ

แบบฟอร์ม 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ

แบบฟอร์ม 6 การจ�าแนกบุคลากร ตามทัศนคติ ท่ีมี ต่อการด�าเนินงาน PMQA ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์.................................... /งานตามพันธกิจ..........................................

สินค้ำ/บริกำร
ตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์/

พันธกิจ

Spec ของผลผลิต
(สินค้ำ : Produce)/

บริกำร

กระบวนกำร
สร้ำงคุณค่ำ

กระบวนกำร
สนับสนุน

INPUT SUPPLIER

ผู้รับบริกำร
(หน่วยงำน/

บุคคล)

ชื่อผู้
ประสำนงำน

ที่อยู่/โทรศัพท์
ของผู้ประสำนงำน

ลักษณะ
งำน

ลักษณะ
กำร

สื่อสำร

ระดับควำมสัมพันธ์

แนบแน่น
(3)

ปานกลาง
(2)

ห่างเหิน
(1)

ไม่มีความ
สัมพันธ์

(0)

จ�ำแนก

กลุ่มตำม

ทัศนคติต่อ

PMQA

ผลกำรส�ำรวจ

ครั้งที่ 1 ก่อนด�ำเนิน

กำรกระตุ้นกำร

เปลี่ยนแปลง

(ว.ด.ป.)

กิจกรรม

กำรกระตุ้น

ครั้งที่ 1

หลังกำรส�ำรวจ

(ว.ด.ป.)

ผลกำรส�ำรวจ 

ครั้งที่ 2 

หลังมีกำรกระตุ้น

กำรเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1 (ว.ด.ป.)

กิจกรรม

กำรกระตุ้น 

ครั้งที่ 2

(ว.ด.ป.)

ผลกำรส�ำรวจ 

ครั้งที่ 2 หลังมีกำร

กระตุ้น

กำรเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2 (ว.ด.ป.)

จ�ำนวน % จ�ำนวน % จ�านวน %

กลุ่ม A (เห็นด้วย/
ยินดีร่วมมือ)

กลุม่ B (เหน็ด้วยกบัคน 
กลุ่มใหญ่ไม่ปฏิเสธ
เมื่อขอความร่วมมือ)
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กำรเลือกคนมำร่วมงำนในแบบ JACK WELCH (อดีตผู้บริหำรสูงสุดของ GE) 

ในหนังสือ Winning เขาจะเลือกคนโดยมีคุณสมบัติคือ 4 E กับ 1 P

 E ตวัแรก Energy นัน่คอืพนกังานคนนัน้จะต้องเตม็เป่ียมไปด้วยพลงัของ

การท�างาน มุง่มัน่ทีจ่ะท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ และสร้างให้เกดิการเปล่ียนแปลง

 E ตัวที่สอง Energize คือความสามารถในการสร้างพลังให้กับผู้อื่น              

ในการกระตุ ้นให้คนรอบข้างมีพลังในการท�างานเหมือนที่ตัวเองมีเพื่อมุ ่งสู ่            

ความส�าเร็จร่วมกนั เป็นคนทีม่พีลงัในให้ก�าลงัใจคนอืน่ ท�าให้คนรอบข้างมชีีวติชวีา 

และสนุกกับการท�างาน

 E ตัวที่สำม Edge คือความกล้าที่จะตัดสินใจท�าหรือไม่ท�าในเรื่องยากๆ 

ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเลือกไม่กล้าที่จะตัดสินใจ เป็นคนที่รู ้ว่าเมื่อไร ควรจะหยุด            

การเกบ็ข้อมลู และลงมอืตดัสนิใจอย่างเดด็ขาด ว่าจะท�าหรอืไม่ท�า เพือ่ให้ทกุอย่าง

เดินต่อไป ไม่ท�าให้เกิดความเสียหาย

 E ตัวที่ส่ี Execute คือ ความสามารถในการลงมือท�างานให้ประสบ          

ความส�าเร็จ ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่รับคนเก่งเข้ามา แต่ไม่สามารถท�าให้ธุรกิจ  

มีก�าไรได้ ถึงแม้ว่าจะมีพลังทางบวก จะสามารถสร้างพลังให้กับผู้อื่น หรือกล้าท่ี      

จะตัดสินใจก็ตาม แต่ถ้าคุณไม่สามารถผลักดันให้งานที่ท�าประสบความส�าเร็จได้        

ก็ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด

 เมื่อมีครบทั้ง 4E แล้ว P ตัวสุดท้าย คือ Passion เป็นความหลงใหลในงาน 

ความมุง่มาดปรารถนาทีจ่ะท�างาน รกัทีจ่ะเรยีนรู้ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน

 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะเป็นคุณสมบัติของคนที่ Jack Welch จะเลือก

เข้ามาท�างานด้วยแล้ว ยงัเป็นคณุสมบตัสิ�าหรบัคนท�างานทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ด้วย



ภาคผนวก ข
องค์ความรู้ และเครื่องมือสำาหรับประกอบ      

การดำาเนินงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร



 องค์ควำมรูแ้ละเคร่ืองมอืส�ำหรบัประกอบกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ใช้ในกำรพฒันำองค์กร

  “การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั” (PMQA) ไปใช้ในการพฒันาองค์กร 

เคร่ืองมือต่างๆ ที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้พัฒนาและสนับสนุน

แก่หน่วยงานภาครฐั ซึง่หน่วยงานสามารถพจิารณาน�ามาประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม

กับบริบทของหน่วยงาน ในการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการเพื่อน�าองค์กร        

ให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงต่อไป

  คุณลักษณะของบริหำรจัดกำรเพื่อก้ำวสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

   1. การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

   2. การวางแผนยุทธศาสตร์

   3. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

   4. โครงการและงบประมาณที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

   5. โครงสร้างและกระบวนการท�างานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

   6. สมรรถนะและความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

   7. วัฒนธรรมและค่านิยมในการท�างานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

   8. ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

   9. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ        

ระบบการจูงใจและผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

   10. การมีผู้รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

   11. การท�างานร่วมกบัองค์การอืน่ในลกัษณะของเครอืข่ายเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์

   12. การแบ่งปันความรู้ที่ส�าคัญภายในองค์การ

   13. ระบบการติดตามและทบทวนผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์

 เครื่องมือกำรจัดกำร (Management Tools) ท่ีส�านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนา 

และเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

 1. ด้ำนกระบวนกำรจัดท�ำแผน

  1.1 กำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

   การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

เป็นกระบวนการตดัสนิใจเพือ่ก�าหนดทศิทางในอนาคตขององค์กร โดยก�าหนดเป้าประสงค์
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ในอนาคตทีต้่องการ และก�าหนดแนวทางในการบรรลเุป้าประสงค์นัน้ โดยต้องอาศยัข้อมลู

สถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิองค์กรรอบด้าน รวมทัง้ ศกัยภาพหรอืขดีความสามารถ

ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและส่ิงแวดล้อม การก�าหนดแนวทางที่จะบรรลุเป้าประสงค์ท่ีองค์กรต้องการ      

จะต้องด�าเนินที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน ดังนี้

   กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Process)  

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน

   1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ (vision) “เราต้องการเป็นอะไร”

   หมายถึง เป้าหมายความใฝ่ฝันที่ต้องการให้องค์กรไปถึง ซึ่งในการก�าหนด

วสิยัทศัน์นัน้ต้องมกีารวิเคราะห์เชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Analysis) คอื การท�า Situation 

Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การศึกษาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัย

คกุคาม (SWOT analysis) ขององค์กรเพือ่ทราบว่าปัจจุบนั เราอยู ่ณ จดุไหน (Where are 

we now?) และเราควรจะสามารถไปถึงจุดไหน

   2. พันธกิจ (Mission) “ต้องการท�าอะไรให้ส�าเร็จ” (ภารกิจหลัก)

   หมายถงึ ขอบเขตของบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงาน เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ 

ของการจัดตั้งหรือมีไว้ ซึ่งองค์กร (เราจะต้องท�าอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)

   3. เป้าประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย (Goal) “ท�าเพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุ

วิสัยทัศน์”

   เป้าประสงค์ขององค์กร หมายถึง สิ่งที่องค์กรจะท�าให้ได้ หรือสิ่งที่องค์กร

ต้องการจะเป็นส�าหรับระยะเวลา อาจจะเป็นเป้าประสงค์ ระยะสั้น 3 ปี ระยะกลาง 5 ปี 

หรือระยะยาว 10 ปี เป้าประสงค์ต้องก�าหนดให้ครบกระบวนการปฏิบัติงานตามทฤษฎี

ระบบ (System Theory) ประกอบด้วย (ปัจจัยป้อนเข้า) Inputs (กระบวนการ)              

Processes (ผลสัมฤทธิ์ ) Results (ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วย (ผลผลิต) outputs 

และ (ผลลัพธ์) outcomes

   4. ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy)“ท�าอย่างไร”

   หมายถึงแนวทางหรือการท�าอย่างไร ถึงจะไปสู ่บรรลุจุดมุ ่งหมาย               

ขององค์กรที่ก�าหนดไว้ หรือสิ่งที่องค์กรต้องการจะให้เป็น
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   5. ก�าหนดกลยุทธ์ (Plan) “ท�าโดยวิธีการใด”

   หมายถงึ วธิกีารทีผ่่านการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกขององค์กร

แล้วว่าเป็นวธิกีารทีส่ามารถน�าองค์กรบรรลเุป้าหมาย ของแผนยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ได้

   6. ก�าหนดเป้าหมาย (Targets) คือ แต่ละวธิกีารท่ีต้องท�านัน้ ต้องท�าแค่ไหน/

เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด

ตำรำงที่ 1.1 เครื่องมือ : การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

•  เ พ่ือให ้องค ์การมี
แนวทางในการด�าเนนิงาน
ที่ ชั ด เจนทั้ ง ใน เรื่ อ ง
ทศิทางและสิง่ทีจ่ะมุง่เน้น 
อกีทัง้สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงของบรบิท
ต่างๆ ทัง้ภายนอกและ
ภายในองค์การ

• เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์
เชงิยทุธศาสตร์ (Strategic 
Analysis) เพื่อน�าไป
ก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ
ขององค ์การ จากนั้น
ก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ 
(Strategic Issues) ทีส่�าคญั
ที่องค์การจะต้องมุ่งเน้น 
เพ่ือให้สามารถน�าไปสู ่
วิ สั ย ทั ศ น ์ ที่ ต ้ อ ง ก า ร        
ภายใต้ประเด็นยทุธศาสตร์
แต่ละประการจะต้องก�าหนด
เป้าประสงค์ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย จากน้ันถึง
จะมีการก�าหนดกลยุทธ์ 
โครงการ และงบประมาณ
ที่ต้องใช้ เพื่อให้บรรลุค่า     
เป้าหมาย

• ท�าให้องค์การมทิีศทาง
ในการด� า เนินงานที่
ชัดเจน ทั้งในด้านของ
ทิ ศทางและ ส่ิ งที่ จ ะ
ด�าเนินการพร ้อมทั้ ง
สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
บริบทต่างๆ ได้อย่างดี

•  ก า ร ว า ง แ ผ น
ยุทธศาสตร์เป็นเพียง
ขั้นตอนหนึ่งของการ
บริหารยุทธศาสตร์ ซึ่ง
องค์กรส่วนใหญ่สามารถ
วางแผนยทุธศาสตร์ได้ดี 
แต่ขาดความสามารถใน
การแปลงยุทธศาสตร์       
สู ่การปฏิบั ติ  ฉะนั้น
กระบวนการผลักดัน
ใ ห ้ ก า ร บ ริ ห า ร เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์
ได ้การติดตามก�ากับ
ของผู ้บริหารองค ์กร      
จึ ง ค ว ร มี บ ท บ า ท ที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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  1.2 เครื่องมือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพองค์การ         

ทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทีอ่าจส่งผลต่อการด�าเนนิงานขององค์กรให้ประสบผลส�าเรจ็

หรือเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จ

   ปัจจัยที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สภำพองค์กำร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

   1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตัวองค์กร เพือ่หาจุดแขง็และจดุอ่อน 

(Strengths and Weakness : S & W) โดยใช้ McKinSey’s 7S Framework ซึง่มีแนวคดิว่า 

“ความมปีระสิทธภิาพขององค์กรจะม ีความเกีย่วพนักนัระหว่างปัจจยั 7 ประการ” ได้แก่

       1.1 โครงสร้าง (STRUCTURE) การแบ่งโครงสร้างงานตามความเหมาะสม        

รวมถึงการควบคุม การรวมและการกระจายอ�านาจ

       1.2 กลยทุธ์ (STRATEGY) การก�าหนดวธิกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบั

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วิธีการ             

ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร

       1.3 ระบบ (SYSTEM) กระบวนการและล�าดบัข้ันการปฏบัิติงานทุกอย่าง

ที่เป็นระบบต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ

       1.4 สไตล์ (STYLES) รปูแบบบรหิาร การจดัการท่ีมรีปูแบบวธีิท่ีเหมาะสม

       1.5 คน (STAFF) ความสามารถของบคุลากร และการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

       1.6 ทกัษะ (SKILLS) มทีกัษะ ความเชีย่วชาญในการด�าเนนิงาน เป็นมอือาชีพ

       1.7 ค่านิยมร่วม (SHARED VALUES) มีค่านิยมร่วมกันระหว่างคน          

ในองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

   2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค์ที่มี           

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กร (Opportunities and Threats : O & T)             

โดยใช้ PESTEL Analysis ซึ่งประกอบไปด้วย

       2.1 P - Political วเิคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเมอืง การปกครอง

       2.2 E - Economics วเิคราะห์ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิ และปัจจยั

ทางเศรษฐศาสตร์

       2.3 S - Social เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม         

สภาพความเป็นอยู่
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       2.4 T - Technology วิเคราะห์ผลกระทบจาก Technology หรือ 

Innovation อื่นๆ

       2.5 E - Environment วิเคราะห์ผลกระทบจากภาพรวมสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อน  ก๊าซเรอืนกระจก ปัญหาของเสยีและขยะ ปัญหาการใช้พลงังาน การจดัการประเดน็ 

Re (Cycle/Use/Pair)

       2.6 T - Legal Analysis วเิคราะห์ผลกระทบจาก กฎหมาย กฎระเบียบ 

และวิธีการปฏิบัติใหม่ การปรับโครงสร้างเงินเดือน การจัดโครงสร้างใหม่

    การก�าหนดกลยุทธ์ จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง 

(Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) โอกาส (Opportunities : O) และข้อจ�ากัด 

(Threats : T) ท�าให้เกิดกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

    1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เกิดจากการประเมินสภาพแวดล้อม

ที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน

    2) กลยทุธ์เชงิป้องกนั (ST Strategy) เกดิจากการน�าจดุแขง็ขององค์กร

ป้องกันข้อจ�ากัดที่มาจากภายนอก ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดที่องค์การควบคุมไม่ได้

    3) กลยทุธ์เชงิแก้ไข (WO Strategy) เกดิจากการน�าโอกาสเช่นแนวคดิ

หรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่เช่นการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการและในกระบวนการท�างานของหน่วยงาน          

ให้มากขึ้น

    4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) พบว่าองค์กรเผชิญกับท้ังจุดอ่อน

และข้อจ�ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ หากองค์กรต้องเผชิญภาวะเช่นนี้

ควรหลีกเล่ียงหรือจะต้องด�าเนินการอย่างไรท่ีจะลดจุดอ่อนและปัจจัยภายนอกท่ีจะมา

คุกคามองค์กรได้
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ตำรำง 1.2 เครือ่งมอื : การวิเคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจ�ากัด (SWOT Analysis)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เป็นเครื่องมือในการ
วเิคราะห์เชงิยทุธศาสตร์
ขององค์การ เพือ่ให้ผูบ้รหิาร
ได้ทราบสถานภาพของ
องค์การว่าเป็นอย่างไร 
รวมท้ังได้ประเมนิปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ว่าจะ 
ก่อให้เกิดโอกาสและ 
ข ้อจ�ากัดอย ่างไรต ่อ
องค์การ

•  วิ เ ค ร า ะ ห ์ จุ ด แ ข็ ง 
(Strengths) จุดอ ่อน 
(Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และ 
ข้อจ�ากัด (Threats) ของ
องค์การ
• การวิเคราะห์จุดแข็ง
และ จุ ดอ ่ อน น้ัน เป ็ น       
การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน
องค์การ ส่วนการวเิคราะห์
โอกาสและข้อจ�ากัดนั้น
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกองค์การ

• ท�าให้ผู้บริหารทราบ
สถานะในด้านต ่างๆ 
รวมทัง้ปัจจยัทีจ่ะเข้ามา
ส่งผลกระทบต่อองค์การ
• เป ็นข ้อมูลพื้นฐาน        
ในการก�าหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร ์ของ
องค์การ

•  โดยทั่ ว ไปผลการ
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มัก
จะไม ่ ได ้น� า ไปใช ้ ใน      
การก�าหนดทศิทางและ
ยทุธศาสตร์อย่างแท้จรงิ
• การวเิคราะห์ส่วนใหญ่ 
มักจะเป็นลกัษณะ Inside 
- Out มากกว่า Out-
side - In รวมทัง้ข้อมลู
ที่ ใช ้ ในการวิเคราะห์         
ยงัเป็น Opinion-Based 
มากกว่า Fact-Based
• ยังมีเครื่องมืออื่นๆ       
ในการวิ เคราะห ์ เ ชิง
ยุทธศาสตร์ ที่องค์การ
ส า ม า ร ถ น� า ม า ใ ช ้
ประโยชน์ได้

  1.3 ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)

   ห่วงโซ่แห่งคณุค่า (Value Chain) หมายถงึ การเช่ือมโยงของกระบวนงานต่างๆ 

ทีส่ร้างคณุค่าให้แก่องค์กรในการสร้างผลผลติหรอืการบรกิารขององค์กร มกีระบวนงาน/

กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น แต่ละกระบวนงาน/กิจกรรม จะมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

เหมอืนห่วงโซ่ (Chain) และแต่ละกระบวนงาน/กจิกรรมต้องมคีวามส�าคญัในการสร้างคณุค่า 

(Value) แก่ผลผลิต/บริการ การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ตอบสนองความพึงพอใจให้กับ

ผู้รับบริการ และเมื่อท�าทุกกระบวนงาน/กิจกรรมต่อเนื่องกันจะเกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า 

ท�าให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนส่งมอบ

   ลักษณะของกระบวนงาน/กิจกรรมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
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   1) กระบวนงานสร้างคุณค่า/หลัก Primary Activity/หน้าที่ตามสายงาน 

Line Function เกี่ยวข้องกับการผลิต และบริการโดยตรง

   2) กระบวนงานสนับสนุน Support Activity เป็นงานที่ท�าหน้าที่ให้           

การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมหลัก

ตำรำงที่ 1.3 เครื่องมือ : ลูกโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

ตัวอย่ำง รูปแบบของห่วงโซ่แห่งคุณค่ำ (Value Chain)

SIPOC model กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.2557 ทบทวนปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559
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วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

- เพื่อวิเคราะห์ความ
สมัพนัธ์ระหว่างกจิกรรม
ต่างๆ ในองค์การ อันจะ
น�าไปสู่การสร้างคุณค่า 
(Value Chain)

- เริ่มต้นจากการก�าหนด
คุณค่าที่องค์การต้องการ
น�าเสนอ จากนัน้พจิารณา
กจิกรรมต่างๆ  ทัง้กจิกรรมหลัก 
และกิจกรมสนับสนุน       
ที่องค์การจะต้องด�าเนิน
การเพื่อให้เกิดคุณค่านั้น

- ท�าให้ได้คิดถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างกจิกรรม
ต่าง  ๆได้ชดัเจนขึน้ รวมทัง้
การวิเคราะห์ถึงกจิกรรม
ทีส่�าคญั ทีต้่องด�าเนนิการ
เพ่ือให้เกิดคณุค่า ทีต้่องการ
- สามารถใช้ได้ทัง้ในการ
วเิคราะห์การด�าเนนิงาน
ภายใน และการออกแบบ
กจิกรรมและกระบวนการ
ภายในองค์การ

- สามารถวิเคราะห์ได้
ในลกัษณะของสิง่ทีเ่ป็น
อยู่ปัจจุบัน (As Is) และ
สิง่ทีค่วรจะเป็น (To Be) 
เพื่อหาช่องว่าง (Gap) 
และแนวทางในการ
ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
ภายในเพื่อปิดช่องว่าง
ดงักล่าว
- Value Chain ของ
แต่ละองค์การอาจจะมี
ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง กั น         
ขึ้นอยู่กับกระบวนงาน
หลักขององค์การ

  1.4 Balanced Scorecard

   Balanced Scorecard : BSC หมายถงึ เครือ่งมอืทีท่�าหน้าทีก่�าหนดกรอบ

มิติของการปฏิบัติและวัดผลของแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การที่ครอบคลุมด้านต่างๆ         

ใน 4 มิติคือ คือ

   1. มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)

   2. มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)

   3. มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

   4. มติด้ิานการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth Perspective)

   ในแต่ละมติจิะต้องมคีวามสอดคล้องกับวสิยัทศัน์และยทุธ์ศาสตร์ขององค์กร 

และในแต่ละมิติยังต้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในเชิงเหตุและผล (cause and effect 

relationships) ด้วย ดังนัน้ BSC เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยน�ากลยทุธ์ขององค์กรไปสูก่ารปฏบัิติ

และวัดผลที่มีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นความส�าเร็จขององค์กร              

โดยมีการประเมินตัวชี้วัด ที่ก�าหนดวัดความส�าเร็จของทั้ง 4 มิติ
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ตำรำงที่ 1.4 เครื่องมือ : Balanced Scorecard

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การตดิตามและประเมนิผล
การด�าเนนิงานขององค์การ
ว่าสามารถบรรลุเป้า      
ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น แ ผ น ที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) ที่ตั้งไว้หรือไม่?

• ได้รับการพัฒนาโดย 
Robert Kaplan และ 
David Norton และ เป็น
เครื่องมือที่รวมแนวคิด
ระหว ่ าง  Balanced 
Scorecard กับการจดัท�า
แผนที่ยุทธศาสตร์เข้าไว้
ด้วยกัน
• จากเป ้าประสงค ์ใน
แผนท่ียุทธศาสตร์ ท้ัง 4 
มิติ  ของ Balanced 
Scorecard จะต้องมีการ
ก�าหนดตัวชี้วัดที่จะระบุ
ได ้ว ่าองค์การสามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ดงักล่าว
ได้หรือไม่
• เมื่อก�าหนดตัวชี้วัดแล้ว
ก็พิจารณาต่อไปว่าค ่า 
เป้าหมาย (Target) ของ
ตัวชี้วัดดังกล่าวคืออะไร

• ท�าให้ทราบว่าองค์การ
ส าม า รถบร รลุ เ ป ้ า 
ประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่
รวมทั้งท�าให้ได้ตัวชี้วัด
ที่ เ ป ็ น ตั ว ชี้ วั ด เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ท่ีสะท้อน
ภาพยุทธศาสตร์ของ
องค์การอย่างแท้จริง

• การน�าตัวชี้วัดมาใช้ 
ควรจะมุง่เน้นให้ตวัชีว้ดั
เป็นเครื่องมือที่ใช ้ใน
ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห ้
ยทุธศาสตร์เกดิมากกว่า
การเป็นเคร่ืองมือใน
การจับผิดและลงโทษ
• ตัวช้ีวัดไม่จ�าเป็นต้อง
มากและควรจะเป็นตัว
ชี้ วั ดที่ ส ะท ้ อนภาพ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
องค์การอย่างแท้จริง

  1.5 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)

   แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นเสมือนเครื่องมือสื่อสารและ

ถ่ายทอดยทุธศาสตร์ขององค์กรไปสูบ่คุลากร ให้มเีข้าใจกระบวนการปฏบิตังิานตามแผน

ยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการขับเคลื่อนองค์การไปสู่           

การเป็นองค์การที่เป็นเลิศ หรือ (High Performance Organization : HPO)                     

ซึ่งกระบวนการที่ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์องค์กร โดยการท�า SWOT Analysis               

เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขั้นตอนล�าดับต่อไปคือการท�า TOWS Matrix เพื่อหา         

ยทุธ์ศาสตร์ทีส่ามารถท�าให้องค์กรบรรลวุสิยัทัศน์ได้ นอกจากการมยุีทธศาสตร์ (Strategy)       
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ที่ดีแล้ว การบริหารยุทธศาสตร์จะต้องมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ให้บุคลากรสามารถเข้า

ความสมัพนัธ์ต่อกันในเชิงเหตุและผล (cause and effect relationships) ระหว่างผลลพัธ์ 

(Outcome) ทีอ่งค์กรต้องการบรรลซุึง่เชือ่มโยงกบั มติทิัง้ 4 มติ ิของ Balanced Scorecard 

โดยน�าวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ มาเขียนเป็น แผนภาพ แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)          

ที่มีเป้าประสงค์ของ 4 มิติ ตาม Balanced Scorecard แสดงความเป็นเหตุเป็นผลของ

การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรนั้น ก็จะช่วยให้การสื่อสารยุทธศาสตร์                 

เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4 มิติ ของ Balanced Scorecard ได้แก่

   1. มิติด้านการเงิน (Financial Perspective)

   2. มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective)

   3. มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

   4. มติด้ิานการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth Perspective)

   เพ่ือให้น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยง 

เข้ากับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) เช่น ความรู้ ทักษะของพนักงาน        

ให้เข้ากับกระบวนการสร้างคุณค่า (Value-creating processes) ให้แก่องค์กรอันจะน�า

ไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนา และที่ส�าคัญแผนที่ยุทธศาสตร์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือ                  

ท่ีจะสือ่สารให้เราได้ทราบถงึยทุธศาสตร์ขององค์กร อนัจะท�าให้ทัง้ผูบ้รหิารและพนกังาน

มคีวามเข้าใจในยทุธศาสตร์ขององค์กรในภาพรวมได้อย่างชดัเจนมากยิง่ข้ึน องค์ประกอบ

ที่ส�าคัญในการจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ ทิศทางขององค์กร ได้แก่ 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์                

ซึ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

 กระบวนกำรในกำรจัดท�ำแผนที่ยุทธศำสตร์นั้น มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ

  ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันยุทธศาสตร์ ทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดัน                 

ให้เกิดขึ้นเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร โดยทุกฝ่ายในองค์กรทั้งผู้บริหาร บุคลากร

ในองค์กรทุกระดับ มีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์
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  ขั้นตอนที่ 2 การก�าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึง่ประเดน็

ยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ต้องค�านึงถึงเป็นประเด็นหลักที่ส�าคัญในการด�าเนินการพัฒนา

ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งก็ไม่ควรมีจ�านวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มากเกินไป

  ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ ซึ่งการก�าหนดเป้าประสงค์นั้นแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ควรครบตาม 4 มิติ 

ของการพัฒนา คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพ และ            

มิติด้านพัฒนาองค์กร

  ขั้นตอนที่ 4 การก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ ส�าหรับที่จะบอกว่า

เป้าประสงค์น้ันบรรลหุรอืไม่ เมือ่ก�าหนดเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยทุธ์ศาสตร์ครบถ้วนแล้ว 

ก็น�าแต่ละเป้าประสงค์ในแต่ละมิติน�ามารวมอยู่ในภาพเดียวกัน (ดังภาพด้านล่าง) โดยใช้

ลูกศรมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างกันเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างเป้าประสงค์         

ของแต่ละมติ ิดงัน้ัน แผนทีย่ทุธศาสตร์จงึเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่ชือ่มโยงกนั

อย่างมเีหตแุละผล  การเขยีนแผนทีย่ทุธศาสตร์ (Strategy Map) อาจจะประยกุต์แนวคดิ

ของ Balanced Scorecard ให้มมีากกว่าหรอืน้อยกว่า 4 มติ ิก็ได้ ทัง้นีก็้เพือ่ ความเหมาะ

สมกับสภาพและลักษณะขององค์กร
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วิสยัทัศน…์…………………………………………………………………………………...............

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .....................................   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

ตำรำงที่ 1.5 เครื่องมือ : แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
และเป็นท่ีเข้าใจท่ัวทั้ง
องค์การ อีกทั้งท�าให้ผู้
บริหารในทุกระดับได้
มุ ่งเน้นในยุทธศาสตร์   
ทีจ่ะมุ่งเน้น และบุคลากร
ได้เข้าใจถงึบทบาทของ
ตนเองต ่อการบรรลุ
เป้าประสงค์ต่างๆ

• ถกูพฒันาขึน้โดย Robert 
Kaplan และ David 
Norton เพ่ือใช้ในการ
แปลงยุทธศาสตร์สู ่การ
ปฏิบัติ
• จากประเดน็ยทุธศาสตร์
แต่ละประการมกีารก�าหนด
เป้าประสงค์ที่ต ้องการ
บรรลุโดยให้ครอบคลุม 
ทัง้สีม่ติ ิ: ประสทิธผิลตาม
ยทุธศาสตร์/คณุภาพการ
ให้บริการ/ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ/และ
การพัฒนาองค์การ
• เป ้าประสงค ์แต ่ละ
ประการจะมีความเชื่อม
โยงในลักษณะของเหตุ
แ ล ะ ผ ล เ พ่ื อ น� า ไ ป สู ่
เป ้าประสงค์สุดท ้ายที่
ต้องการบรรลุ

• ท�าให้เกิดการทบทวน
และ หา missing links 
ในกระบวนการวาง
ยุทธศาสตร์
•  ท�าให ้ผู ้บริหารได ้        
มุ่งเน้นในเป้าประสงค์ 
ที่ ส� า คั ญ ที่ อ ง ค ์ ก า ร
ต้องการจะบรรลุ
• ท�าให้บุคลากรในทุก
ระดบัได้เหน็ภาพ ความ
เชื่อมโยงระหว่างเป้า 
ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น แ ต ่ ล ะ
ประเด็นได้ชัดเจนขึ้น
แ ล ะ เ ห็ น ภ า พ ว ่ า
เป้าประสงค์ต่างๆ ถ้าท�า
บรรลแุล้วจะน�าไปสูส่ิง่ใด

•  ก า ร จั ด ท� า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของหน่วย
ราชการต่างๆ มักจะ
ก�าหนดเป ้าประสงค ์    
ไม่ครบตามส่ีมิติ ท�าให้
ขาดความเชื่ อมโยง
ระหว่างสิ่งที่องค์การ 
จะมุ่งเน้น
• เป็นเครื่องมือที่ท�าให้
ผู ้ บริหารได ้กลับมา 
ทบทวนยุทธศาสตร ์ 
ขององค์การ รวมท้ัง
ความเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งที่องค์การจะมุ่งเน้น
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  1.6 กำรก�ำหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล (Individual Scorecard)

   การก�าหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล (Individual Scorecard) หมายถึง        

การก�าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ในการท�างานของแต่ละบุคคล โดยการก�าหนด             

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของของการใช้แผนทีย่ทุธศาสตร์ โดยมองอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Approach) และใช้การบริหารผลการปฏิบัติงานทุกองค์ประกอบ (Performance         

Management : PM) เป็นแนวทางหลกั ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิความเชือ่มโยงและสอดคล้องกนั 

ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

   ขัน้ตอนกำรแปลงแผนยทุธศำสตร์ระดบัหน่วยงำนสู่ตัวชีว้ดัระดับบคุคล

   1. ก�าหนดเป้าหมายระดับบุคคล

   2. ยืนยันหน้าที่งานของบุคคล

   3. การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบด้วย

       3.1 เป้าประสงค์ที่บุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของหน่วยงาน

       3.2 เป้าประสงค์ ในส่วนของงานประจ�าที่ต้องพัฒนา

       3.3 เป้าประสงค์ ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

       3.4 ก�าหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์

   4. ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล

 เครื่องมือที่ช่วยในกำรแปลงยุทธศำสตร์ระดับหน่วยงำนสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตำรำงที ่1.6 แสดงการแจกแจงการมอบหมายงาน (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix)

หน่วยงำน นำย ก. นำย ข. น.ส. ค.

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
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ตำรำงที่ 1.7 เครื่องมือการก�าหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล (Individual Scorecard)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เพื่อเป ็นเครื่องมือ        
ในการแปลงตวัชีว้ดัจาก
ระดบัองค์การลงสู่ระดบั
หน่วยงานและระดบับุคคล
• เพื่อให ้บุคลากรใน
ระดับต่างๆ ได้มีเครื่อง
มือในการประเมินผล
การด�าเนนิงานทีส่อดคล้อง
แ ล ะ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ
ยทุธศาสตร์ขององค์การ

• จากแผนทียุ่ทธศาสตร์
และตัวชี้ วัดในระดับ
องค์การให้จัดท�าแผนที่
ยุทธศาสตร์พร้อมทั้งตัว
ชี้วัดในระดับหน่วยงาน 
จ า ก น้ั น แ ป ล ง ไ ป สู ่
เป้าประสงค์และตวัชีวั้ด
ของบุคลากรในหน่วย
งาน โดยเป้าประสงค์
ของแต่ละบุคคลจะมา
จากเป้าประสงค์ของ       
ผู ้บั งคับ  บัญชาจาก
ขอบ เขตหน ้ าที่ ก า ร
ด�าเนินงานและจากงาน
หรือโครงการพเิศษอืน่ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย

• ท�าให ้บุคลากรทุก
ระดับในองค์การได้มี
ระบบในการประเมนิผล
ทีส่อดคล้องเชือ่มโยงกนั
ทั่ ว ทั้ ง อ งค ์ ก า รและ
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
ขององค์การ
•  ท� า ให ้บุคลากรใน         
ทุกระดับได้มีส่วนร่วม
และรับผิดชอบต่อการ
ด�าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์

• เป้าประสงค์และตวัชีว้ดั
ของกลุ่มงานสนับสนุน
อาจจะไม่สามารถดึงมา
ได้จากเป้าประสงค์และ
ตัวชี้ วัดขององค ์การ
โดยตรง แต่อาจจะต้อง
แปลงมาจากขอบเขต
หน้าที่งานของแต่ละ
กลุ่มงานรับผิดชอบอยู่

  1.7 เครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
   ความเสี่ยง คือ ส่ิงที่ผิดไปจากการคาดการณ์ไว้ เป็นความไม่แน่นอนท่ี       
คาดเดาไม่ได้ ท�าให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ตรงกับแผนที่วางไว้
   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือที่ท�าให้เกิด
ความมั่นใจในการด�าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้
   ขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
   1. การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Establishment) เพื่อให้ทราบ
ขอบเขตการด�าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
   2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) จะพิจารณาในแต่ละด้าน       
ทั้งจากภายในองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากร เป็นต้น และภายนอกองค์กร เช่น 
สถานการณ์การเมอืง สภาวะเศรษฐกจิ เป็นต้น การระบคุวามเสีย่งจะต้องครอบคลมุปัจจยัเสีย่ง
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ในแต่ละด้าน เช่น ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านการด�าเนนิงาน 
(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยง              
ด้านระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีและความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
   3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นขั้นตอนที่ช่วย                
ในการจัดล�าดับความเสี่ยง โดยเรียงล�าดับจากระดับความเสี่ยงสูงสุดไปจนถึงระดับ         
ความเสีย่งต�า่สดุ การประเมนิความเสีย่งจะใช้พืน้ฐานในการพจิารณาความสมัพนัธ์ของผลกระทบ 
(Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
   4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) คือการหาวิธี  
ท่ีเหมาะสมส�าหรับจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทให้มีผลกระทบลดลง ให้มีโอกาส             
ที่จะเกิดข้ึนน้อยลง วิธีที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง เช่น การลด/ควบคุมความเสี่ยง          
(Risk Reduction/Control) โดยใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความเสี่ยงนั้น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) โดยการเลิกหรือหลีกเลี่ยง
การกระท�า การกระจาย/ถ่ายโอนความเสีย่ง (Risk Sharing/Transfer) โดยการท�าประกันภัย 
เป็นต้น การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) โดยการไม่ด�าเนินการใดๆ                  
หากพิจารณาแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือเห็นว่าต้นทุนในการบริหาร

ความเสี่ยงสูงเกินไป เมื่อไปเปรียบเทียบกันระดับความเสี่ยงที่ลดลง
   5. การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (Monitoring &        

Review) ควรท�าอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งมคีณุภาพ

และเหมาะสม และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบส�าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์          

ขององค์กรต่อผู้บริหาร เพื่อปรับกลยุทธ์ ให้เหมาะสมให้สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้
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ตำรำงที่ 1.8 เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เพื่อเป ็นเครื่องมือ
ส�าหรับผู้บริหารในการ
ก�าหนดวิเคราะห์ประเมนิ
ความเส่ียงในด้านต่างๆ 
ที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เ ป ้ า ป ร ะ ส ง ค ์ ท า ง
ยุ ท ธศาสตร ์ ที่ ตั้ ง ไ ว ้       
รวมทัง้เพือ่เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้น

• ความเสี่ยงคือปัจจัยที่
จะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุ เป ้าประสงค ์ที่
ต ้ อ ง ก า ร ดั ง น้ั นก า ร
บริหารความเส่ียงจึง
ควรเริม่จากเป้าประสงค์
ทีต้่องการบรรล ุจากนัน้
วิเคราะห์ความเส่ียงทั้ง
ในเชิงโอกาสและความ
รุนแรง
• เมื่อได้ความเสี่ยงท่ีมี
โอกาส/ความรุนแรง
แล้วจะต้องมแีนวทางใน
ก า รควบ คุ มภาย ใน       
เพือ่ป้องกันความเสีย่งน้ัน 
รวมท้ังแนวทางในการ
ปฏิบัติถ้าความเสี่ยงน้ัน
เกิดขึ้น

• ท�าให้ผู ้บริหารได้คิด
อย่างถ่ีถ ้วนรอบคอบ      
ในประเด็นต่างๆ ที่จะ        
ส ่ ง ผลต ่ อการบรร ลุ
เป้าประสงค์ที่ต้องการ
พร้อมท้ังหาแนวทางใน
การป้องกนัและแก้ไขไว้
ล่วงหน้า

• นอกเหนือจากความ
เสี่ยงที่จะท�าให้องค์การ
ไม่บรรลุเป้าประสงค์      
ทีต้่องการแล้วยงัอาจจะ
พจิารณาความเสีย่งทีจ่ะ
ท�าให้โครงการที่ได้วาง
ไว้ไม่ประสบผลส�าเรจ็ด้วย

  1.8 หน่วยบริหำรกลยุทธ์ (Office of Strategy Management : OSM)
   หน่วยบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy Management : OSM)            
เป็นแนวคิดที่ Robert Kaplan และDavid Norton ได้พัฒนาขึ้นมาต่อจากเรื่องของ 
Balanced Scorecard และ Strategy Focused Organization เพื่อให้เป็นหน่วยงาน
หลกัขององค์กรในการผลกัดันและขบัเคลือ่นในกระบวนการวางกลยทุธ์และการน�ากลยทุธ์
ไปปฏิบัติ หน่วยบริหารกลยุทธ์จะต้องมีหน้าที่เป็นผู้น�าหรือผู้ขับเคลื่อนหลักในการท�าให้
กลยุทธ์ที่หน่วยงานตั้งไว้ได้มีการน�าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงโดยมีบทบาทหน้าท่ีเป็น
จุดศนูย์กลางขององค์กรในการประสานงานและผลกัดันในงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักลยทุธ์ 
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรได้มีการน�าไปปฏิบัติ
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   องค์กรที่มีลักษณะเป็น Strategy Focused Organization ท่ีมุ่งเน้น           
ในด้านกลยทุธ์น้ัน จ�าเป็นต้องมหีน่วยบรหิารกลยทุธ์ (Office of Strategy Management : OSM) 
เพื่อท�าหน้าที่
   1. การส่ือสารและถ่ายทอดกลยทุธ์ขององค์กรให้เป็นทีร่บัทราบและเข้าใจ
กันอย่างกว้างขวาง
   2. ท�าหน้าที่ในการผลักดันให้เกิดการแปลงกลยุทธ์ลงไปสู่แผนปฏิบัติ         
และเชื่อมโยงกับงบประมาณ
   3. ผลกัดนัแผนงานและโครงการหลกัๆ ของแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก สนบัสนนุ
ต่อกลยุทธ์ขององค์กร
   4. เป็นผูเ้ชือ่มโยงแผนการพฒันาคณุลกัษณะ (Competencies) ของบคุลากร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
   5. เชือ่มวตัถุประสงค์และแรงจูงใจของพนกังานแต่ละคนเข้ากบัวตัถปุระสงค์
ขององค์กร
   6. กลยุทธ์ขององค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตำรำงที่ 1.9 เครื่องมือหน่วยบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategy Management)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เพ่ือเป็นกลไกในการ
บ ริหารยุ ทธศาสตร ์       
ขององค์การ ต้ังแต่การ
ก� าหนดยุทธศาสตร ์ 
จนถึงการขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิตัิ

มี ก า ร จั ด ตั้ ง ห น ่ ว ย
บ ริหารยุ ทธศาสตร ์        
ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ 
โดยหน่วยงานนี้มีหน้าที่
หลกัๆ ได้แก่ การวางแผน
ยทุธศาสตร์ การสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ การเป็น
หน่วยงานหลักในการ
บรหิารจดัการ BSC ของ
องค์การ การทบทวน
ยุทธศาสตร์ การท�าให้
เ กิ ด ค ว าม เ ช่ื อม โย ง
ภาย ในองค ์ ก า ร กั บ
ยุทธศาสตร์ ฯลฯ

•  ท� า ให ้มั่ น ใจได ้ ว ่ า
กระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร ์ทั้ งหมด        
จะมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
โดยตรงและเป็นหน่วยงาน
หลักในการเป็นกลไกใน
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

• จ�าเป็นต้องตัง้หน่วยงาน
ใหม ่ขึ้นมาหรืออาศัย
หน่วยงานเดิมแต่ท�าใน
หน ้าที่และบทบาทที่
เพิ่มขึ้น?

  1.9 เครื่องมือกำรท�ำเกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmarking)
   Benchmarking หมายถึงกระบวนการน�า ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบ
วิธีการปฏิบัติงานขององค์กรตนเองที่เป็นอยู่ ไปวัดและเปรียบเทียบ กับองค์กรอื่นท่ี
สามารถท�าได้ดีกว่า (Better Practice) หรือดีที่สุด (BestPractice) เพื่อน�าผลของ            
การเปรยีบเทยีบมาใช้ในการปรบัปรุงพฒันาคุณภาพของงาน และองค์กรอย่างก้าวกระโดด 
น�าองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
   การท�า Benchmarking ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่
   1. การเปรยีบเทยีบวดั (Benchmark) (ซึง่ในส่วนนีต้้องมกีารก�าหนดตวัวดั 
หรอืทีเ่รยีกว่า Key Performance Indicator (KPIs) ว่าจะเปรยีบเทียบกบัใคร ในเร่ืองใด
   2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ (Best Practices)         
จากผู้ที่ท�าได้ดีกว่า โดยเข้าไปเรียนรู้วิธีการปฏิบัติซึ่งท�าให้ประสบความส�าเร็จหรือ                
มค่ีา Benchmark สงู เพือ่น�ามาใช้ปรบัปรุงองค์กรของตนเอง ประเดน็ท่ีต้องท�าความเข้าใจ
ในการท�า Benchmarking คือ
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    2.1 การปรบัปรงุตนเองด้วยการเรยีนรูจ้ากผูอ่ื้นไม่ใช่การลอกเลยีนแบบ 
Benchmarking จงึต้องเป็นการเรยีนรู้เพือ่น�า Best Practices ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในองค์กร
    2.2 การแลกเปลีย่นข้อมลูในการท�า Benchmarking ต้องท�าอย่างเป็นระบบ 
ได้รบัการยอมรับและเตม็ใจจากองค์กรต้นแบบไม่เปิดเผยข้อมลู หรอืน�าไปใช้ผดิวตัถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ในการท�า มีจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ควบคุม เพื่อให้การท�า              
Benchmarking เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
      - เต็มใจในการแลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลที่เป็นจริง
      - รกัษาข้อมลูทีไ่ด้รบัเป็นความลบั ไม่เปิดเผยชือ่และข้อมลูก่อนได้
รับการยินยอมจากองค์กรที่ให้ข้อมูล
      - ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
      - เตรียมตัวให้พร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
   3. เป้าหมายที่แท้จริง (Ultimate Purpose) ของ Benchmarking คือ  
การศกึษา Best Practices ปรบัปรงุตนเอง มใิช่การมุง่เน้นเพยีงการเปรยีบเทียบวดัเท่านัน้
ขัน้ตอนในการจดัท�า Benchmark ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนหลัก และ 10 ข้ันตอนย่อยดงันี้
    1. ขัน้ตอนการวางแผน (Planning stage) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนย่อย ดงันี้
      1.1 การก�าหนดหัวข้อการท�า Benchmarking เริ่มจากการ
วิเคราะห์กระบวนงานส�าคัญท่ีต้องการปรับปรุงในหน่วยงาน และจากนั้นจึงพิจารณาว่า
กระบวนการท�างานใดที่มีผลกระทบต่อความคาดหวังของลูกค้า จัดล�าดับเพื่อคัดเลือก
หัวข้อหรือระบวนงานที่จะน�ามาท�า Benchmarking
      1.2 การก�าหนดองค์กรเปรียบเทียบ การคัดเลือกผู้ที่หน่วยงาน
ต้องการเทยีบเคยีงหรือคูเ่ปรยีบเทยีบ Benchmarking Partner ซึง่ต้องมกีารก�าหนดหลกั
เกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน เพื่อเลือกองค์กรที่เหมาะสมในการท�า Benchmarking
      1.3 การก�าหนดวิธีการเก็บและการเก็บข้อมูล โดยหน่วยงานต้อง
ศึกษากระบวนงานของตนเองอย่างถ่องแท้ เพื่อพิจารณาว่าควรปรับปรุงในรายละเอียด
เรื่องใด และน�าสิ่งที่ต้องการปรับปรุงนั้นๆ ไปสร้างเป็นแบบสอบถามหรือประเด็นค�าถาม 
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจาก Benchmarking Partner
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    2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Stage) ประกอบด้วย 2             
ขั้นตอนย่อย ดังนี้
     2.1 การวิเคราะห์ช่วงห่างระหว่างเรากับ Benchmarking Partner 
เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพหรือความสามารถขององค์กรเรา             
และ Benchmarking Partner นอกจากนั้นการค้นหาค�าตอบให้ได้ว่า Benchmarking 
Partner น้ันๆ เราจะท�าอย่างไรจึงสามารถสร้าง Best practices ในองค์กรได้ และ             
มีปัจจัยสนับสนุนอย่างไร จะท�าให้เราตอบค�าถามได้ว่าหน่วยงานเรามี Gap เท่าไร และ 
Practices ใดบ้าง ที่เราเรียนรู้และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้พัฒนาหน่วยงานเราได้
     2.2 การคาดคะเนช่วงห่างทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคตเป็นการประมาณ การ 
Gap ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่ประมาณได้ว่า เมือ่ใดเราจงึจะสามารถปรบัปรงุตนเอง
ให้ดีเท่าหรือสูงกว่า คู่เปรียบเทียบได้
    3. ขั้นตอนการบูรณการ (Integration Stage) ประกอบด้วย 2                   
ขั้นตอนย่อย ดังนี้
     3.1 ขั้นตอนการสื่อสารผลจากการท�า Benchmark ให้ผู้เกี่ยวข้อง      
รับทราบ เพื่อให้เกิดการยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กร
     3.2 การต้ังเป้าหมาย เป็นการน�าผลทีไ่ด้จากการรวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูลมาใช้พิจารณาตั้งเป้าหมายการด�าเนินงานในอนาคต เพื่อให้แข่งขันได้ ทั้งนี้             
การก�าหนดเป้าหมายโดยความเห็นชอบร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ 
ในการปรับปรุง
    4. ขัน้ตอนการปฏบิติั (Action Stage) ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนย่อย ดงันี้
     4.1 การจัดท�าแผนด�าเนินการ ซึ่งต้อระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของแผน กิจกรรม ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้ด�าเนินการ
งบประมาณและการติดตามผล
     4.2 การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมก�ากับดูแลให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ (Implementation)
     4.3 การควบคุม/ก�ากับความคืบหน้าของการด�าเนินการ
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ตำรำงที่ 1.10 เครื่องมือ : การท�าเกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmarking)

วัตถุประสงค์ หลักกำร ประโยชน์ ข้อสังเกต

• เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้และพัฒนา 
การด�าเนนิงานขององค์การ 
โดยอาศยัการเปรยีบเทยีบ
กับองค์การอื่นๆ

• ก�าหนดกระบวนการหลกั
ที่ต ้องการพัฒนาและ
ปรับปรุง จากน้ันเลือก
หาองค์การเป้าหมายทีจ่ะไป
เรียนรู้และเปรียบเทยีบด้วย
• น�าผลการด�าเนินงาน
ของกระบวนการหลัก
ขององค์การเปรียบเทยีบ
กับองค์การเป้าหมาย 
จากนัน้ก�าหนดแนวทางใน
การพฒันาการด�าเนนิงาน
ขององค์การ โดยเรียนรู้
จากองค์การเป้าหมาย

• ท�าให้เกิดการพัฒนา
องค ์การ โดยอาศัย      
การเรียนรู้จากองค์การ         
ที่ ท� า งานในลักษณะ
คล้ายๆ กันได ้ ดีกว ่า
แทนที่จะเริ่มต ้นจาก
ศู น ย ์ ห รื อ เ ป ็ น ก า ร        
ลองผิดลองถูก

สามารถที่ จะ เป รียบ
เทียบและเรียนรู ้ ได ้       
ในหลายๆ ประการแต่
โ ด ย ส ่ ว น ใ ห ญ ่ แ ล ้ ว          
มักนิยม Benchmark 
กระบวนการท�างาน         
ที่ส�าคัญ และจากการที่ 
Benchmark กระบวนการ
ที่ส�าคัญ  ดงันัน้องค์การ
เป้าหมายไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นองค์การที่มีลักษณะ
เดียวกันก็ได้แต่มุ่งเน้น 
ให้กระบวนการด�าเนนิงาน
มลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั
• อาจจะมีความล�าบาก
ในการแสวงหาองค์การ
ที่จะ Benchmark ด้วย 
เ นื่ อ ง จ า ก ตั ว ชี้ วั ด              
ที่ แตกต ่ า ง กัน  หรื อ           
ข ้อจ� ากัดป ัจจัยด ้ าน      
การเปิดเผยข้อมูล
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  จรรยำบรรณของกำรท�ำ Benchmarking (Code of Conduct)

  1. ปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย

  2. ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริง

  3. รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับ

  4. ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  5. หลักการด้านการติดต่อ

   - ติดต่อกับองค์กรคู่เปรียบเทียบผ่านบุคคลที่ก�าหนด

   - ไม่เปิดเผยชื่อของผู้ที่เราติดต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

  6. เตรียมตัวให้พร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

  7. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

  2. ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง

   2.1 ข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

     การจัดท�าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง หรือ Blueprint for Change             

เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) เพือ่เสรมิสร้าง

ขดีสมรรถนะของหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ การบรหิารราชการโดยบรหิารการเปลีย่นแปลง

ให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

บังเกิดผลทางปฏิบัติ ดังนี้

    1. ด้านการปรบัปรงุประสทิธภิาพ เป็นการปรบัปรุงขัน้ตอนและกระบวนงาน โดย

วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต เริ่มด้วย                  

การพจิารณาวสิยัทศัน์องค์การว่า มภีาพอนาคตหรอืปลายทางทีห่วงัท่ีชัดเจนแล้ว จงึก�าหนด

ประเด็นยทุธศาสตร์ ทีส่ามารถส่งผลให้องค์การบรรลวุสิยัทัศน์ท่ีก�าหนดไว้ได้ ข้ันตอนต่อไป 

คอื วิเคราะห์กระบวนงานในปัจจุบนัของแต่ละยทุธ์ศาสตร์ว่ามปัีญหา อปุสรรคหรอืโอกาส

ในการปรบัปรงุมากน้อยเพียงใด และคดัเลอืกกระบวนงานทีจ่ะท�าการปรบัปรงุหรอืออกแบบ

กระบวนงานใหม่ ในขณะเดยีวกนักระบวนงานใดทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการในปัจจบัุนก็จะต้องน�ามา

ออกแบบใหม่ให้สอดคล้อง
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    2. ด้านการพัฒนาคุณภาพ เป็นการวางระบบอ�านวยความสะดวก        

และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

    3. ด้านการเสรมิสมรรถนะขององค์กร ซึง่ต้องจดัท�า Human Capital 

Development Program เพือ่เพิม่ความรู้ความรูค้วามสามารถและทกัษะหรอื Competency 

ของบุคลากรแต่ละคน ให้มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมท้ังการจัดท�า

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองค์การและการสื่อสารเพื่อ           

การเปลี่ยนแปลง

  3. ด้ำนกระบวนงำนกำรท�ำงำน

   3.1 กำรพัฒนำสมรรถนะ (Competencies)

    สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) และคณุลกัษณะส่วนบคุคล (Personal Characteristic of Attributes) ทีจ่�าเป็น

ในการปฏิบัติงาน ให้ประสบความส�าเร็จ และได้ผลงานดีกว่าคนอื่น

    Competency เปรียบเสมือน ภูเขาน�้าแข็ง (The Iceberg Model) 

ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่

    1. ส่วนท่ีมองเห็นที่เหนือน�้า จ�าแนกออกเป็น ความรู้ความเข้าใจ 

(Knowledge & Understanding) และทักษะ (Skill)

    2. ส่วนที่ซ่อนเร้นที่อยู่ใต้น�้า Attributes เป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ

ส่วนบุคคล จ�าแนกออกเป็น แนวคิดของคน (Self Concept) เช่น ทัศนคติบวก, ลบ         

อุปนิสัย (Trait) เช่น ใจเย็น อดทน ละเอียดรอบคอบ แรงขับ (Motive) เช่น ความมุ่งมั่น 

ความตั้งใจ

   ประเภทของ Competency จ�าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

    1. Core Competency (CC) เป็นความสามารถหลกัทีท่กุคนในองค์กร

ต้องมีร่วมกัน ซึ่งก�าหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ

    2. Managerial Competency (MC) เป็นความสามารถทางการ   

บริหารจัดการ แตกต่างตามบทบาท ของระดับ ต�าแหน่งงาน
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    3. Functional Competency (FC) หรือเป็น Job Competency 

หรือ Technical Competency เป็นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะเฉพาะของงานต่างๆ 

ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะหน้าที่ใน Job description

   ขั้นตอนกำรพัฒนำสมรรถนะ (Competency)

    1. ระบุองค์ประกอบ Core Competency, Managerial และ          

Functional Competency (ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม)

    2. จดัท�า/ปรบัปรุง พจนานกุรมสมรรถนะ (Competency Dictionary : CD)

    3. ประเมนิช่องว่างสมรรถนะของบคุลากรเป็นรายบุคคล (Competency 

Gap : CG)

    4. จดัท�าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 

ตาม CG

    5. พัฒนาบุคลาการตามแผนฯ

    6. รวบรวมปัญหา /อปุสรรคจากการใช้งาน เพือ่น�าไปปรบัปรงุ ทบทวน 

CD, CG, IDP

    การตรวจสอบสมรรถนะว่าพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นสมรรถนะ              

ที่ต้องการหรือไม่ มีข้อสังเกตดังนี้

    1. เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ อธิบายได้

    2. สามารถลอกเลียนแบบได้

    3. มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร

    4. เป็นพฤติกรรมที่สามารถน�าไปใช้ได้หลายสถานการณ์

    5. เป็นพฤติกรรมที่ต้องเกิดขึ้นบ่อย ๆ

    ตัวชี้บ่งพฤติกรรม (behavioral indicator) โดยก�าหนดเกณฑ์การจัด

ระดับความสามารถไว้ 5 ระดับ คือ

    1. ระดับเร่ิมต้น (beginner) = ยังไม่สามารถท�าได้ตามมาตรฐาน          

not meet standard
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    2. ระดับมีความรู้บ้าง (novice) = ท�าได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้       

บางส่วน (partially meet standard)

    3. ระดับมีความรู ้สูง (intermediate) = ระดับที่สามารถท�าได้             

ตามมาตรฐานที่ก�าหนด (meet standard)

    4. ระดับมีความรู้สูง (advance) = สามารถท�าได้สูงกว่ามาตรฐาน         

ที่ก�าหนด (exceeds standard)

    5. ระดับความเชี่ยวชาญ (expect) = สามารถท�าได้สูงกว่ามาตรฐาน

ที่ก�าหนดมาก (substantially exceeds standard)

   3.2 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationship            

Management-CRM)

    CRM เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารจัดการมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วย          

ให้องค์การสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การให้สามารถตอบสนอง         

ความต้องการของลูกค้าได้ สร้างความพึงพอใจการบริหาร CRM จะประสบความส�าเร็จ

ได้นั้นมีขั้นตอนที่ส�าคัญ ดังนี้ คือ

    1. มคีวามร่วมมอืกนัอย่างทุม่เทในการด�าเนนิกลยทุธ์ CRM ของบุคลากร

ทุกระดับในองค์การ

    2. พนักงานทกุระดับและทกุหน่วยเก็บข้อมลูเพือ่สนบัสนนุระบบ CRM 

อย่างถูกต้อง

    3. เครื่องมือ CRM จะต้องสอดคล้องกับตัวระบบการให้บริการ              

เพื่อให้พนักงานและลูกค้ามีความสะดวกในการใช้งาน

    4. ใช้ข้อมูลรายงาน CRM ที่จ�าเป็นและมีการแบ่งปันไปสู่ทีมงาน

    5. การด�าเนินกลยุทธ์ CRM น้ันไม่ใช่การมุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยี          

ราคาแพง แต่สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค
 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

121

   หลักกำรส�ำคัญในกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์

    1. มีฐานข้อมูลของลูกค้า ที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ มีการแยก

ประเภทลูกค้า

    2. มีเทคโนโลยีที่เพ่ิมช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์การได้  

เช่น ระบบ Call center, Web site, Interactive voice Response เป็นต้น

    3. การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า เพื่อสร้าง Relationship Program          

เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม

    4. การประเมินผล เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง การรักษาลูกค้า (Keep          

Relation) ในระยะยาว และเพิ่ม Value ให้กับลูกค้าให้มากกว่าคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวัง

   3.3 กำรวัดระดับควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร (Customer Satisfaction 
Survey)
     การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียเป็นสิ่งที่องค์กรต้องด�าเนินการเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ในระดับ
ทีผู่ร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องการ คาดหวงั ไม่พงึพอใจหรอืพงึพอใจ ผูร้บับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสงค์ให้มีการให้บริการในรูปแบบ ช่องทาง หรือวิธีการใด         
เพือ่พัฒนาให้มคีณุภาพในการให้บรกิารให้ดขีึน้ เพือ่สร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ท่ีดี

   แนวทำงกำรด�ำเนินกำร
    1. การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูรั้บบรกิาร และผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสีย
      1) ส�ารวจพนัธกจิเพือ่ระบผุลผลติและบรกิารทีจ่ะวดัความพงึพอใจ
และไม่พึงพอใจ
      2) ก�าหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจและ             
ไม่พึงพอใจให้สอดคล้องกับผลผลิต บริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการและ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      3) ด�าเนนิการส�ารวจความพงึพอใจและไม่พึงพอใจของผูร้บับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงการบริการ        
ในแต่ละประเภท รวมทั้งการ วางแผนการให้บริการในอนาคต



คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค
 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค

122

      4) น�าข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ          
ให้เกิดการบริการ “เหนือความคาดหมาย” อันเป็นการสร้างความประทับใจและ             
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
      5) น�าข้อมูลทีเ่กีย่วกบัความไม่พงึพอใจของลกูค้ามาใช้ในการปรบัปรงุ
การบริการให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เกิดนวัตกรรม และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
      6) ในการเพิม่ความพงึพอใจให้กบัผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ควรมุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการเฉพาะราย และการสร้างความแตกต่างของการให้บริการ         
โดยใช้วิธีการ เช่น การเยี่ยมเยียน การโทรศัพท์ติดต่อ การทบทวนข้อมูลเก่ียวกับผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะๆ เป็นต้น
      7) ในการลดความไม่พึงพอใจของผูรั้บบรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 

สามารถด�าเนินการโดยให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่               

ไม่พึงพอใจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

      8) การแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจ ไม่ควรค�านึงเฉพาะผลผลิต   

หรือบริการที่ให้โดยตรง แต่ควรค�านึงถึงกระบวนการหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

    2. การน�าข้อมูลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ไปใช้

      1) น�าไปเป็นปัจจัยน�าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

      2) น�าไปจัดล�าดับความส�าคัญของการให้บรกิาร หรอืส่งมอบบรกิาร

      3) น�าไปออกแบบกระบวนงานเพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลผลิตและ

การให้บริการ รวมทั้งหาโอกาสในการพัฒนาผลผลิต และบริการที่จะพึงมีในอนาคต

      4) น�าไปปรับปรุงการให้บริการของบุคลากร

   3.4 กำรจัดกำรเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Networking)

     กำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking)

     การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท�าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มี         

การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร และความร่วมมอืกันด้วยความสมคัรใจ การสร้างเครอืข่าย

ควรสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก ให้สมาชกิในเครอืข่ายมคีวามสมัพนัธ์กนัฉนัท์เพือ่น 

ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่า สร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้การสร้าง
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เครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียวแต่จะ       

ต้องมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย รวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์

กบับคุคลหรือองค์กรทีอ่ยูน่อกหน่วยงานของตน ลดความซ�า้ซ้อนในการท�างาน ให้ความร่วมมอื

และท�างานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

     หลักกำรกำรพัฒนำเครือข่ำย เพื่อควำมยั่งยืน

      1. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะ       

ก่อให้เกิดความส�าเร็จในภาพรวม

      2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับใน       

รูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก

      3. มีกิจกรรมสม�่าเสมอและมากพอที่จะท�าให้สมาชิกได้ท�างาน          

ร่วมกัน ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส�าเร็จ เพราะกิจกรรมท่ียาก        

ถ้าท�าไม่ส�าเร็จอาจท�าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้

      4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และ

สม�่าเสมอ

      5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ 

เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้

      6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย

      7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก�าลังตามศักยภาพ

และความช�านาญทีมี่อยู ่โดยร่วมกนัต้ังเป้าหมายในการพฒันางานให้กบัสมาชิกแต่ละกลุม่ 

ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเป็นพื้นฐานในการสร้าง       

ความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย

      8. สร้างความสมัพนัธ์ทีแ่น่นเฟ้น ระหว่างบคุลากรทกุระดบัของสมาชกิ

ในเครือข่าย ในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน

      9. จดักิจกรรมให้สมาชกิใหม่ของเครอืข่าย เพ่ือเช่ือมต่อคนรุน่เก่า         

กับคนรุ่นใหม่ในการ สืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป

      10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนท�างานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาใน           

การท�างานด้านต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน
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      11. จดัให้มช่ีองทางการท�างานร่วมกนั การสือ่สารท่ีง่ายต่อการเข้าถึง        

ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยง

เครือข่ายเข้าด้วยกัน

   3.5 ศูนย์บริกำรร่วม (Service Link)

     “ศนูย์บริการร่วม” (Service Link : SL) คอื หน่วยให้บรกิารประชาชน

ที่จัดตั้งข้ึนภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง โดยน�างานบริการที่หลากหลายทั้งที่มี         

และไม่มีความเกีย่วเน่ืองสมัพันธ์กนัจากหลายส่วนราชการในสงักดักระทรวงมาจดับรกิาร 

ณ จุดบริการเดียวซ่ึงตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ ทั้งนี้ โดยความร่วมมือของส่วนราชการ        

ในกระทรวงหน่วยงานสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงานภายในก�ากับของรัฐ รวมถึง
หน่วยงานภาคเอกชน ศูนย์บริการร่วมอาจให้บริการเฉพาะในเวลาราชการหรือทั้งใน        
และนอกเวลาราชการ รวมทัง้มกีารจดัระบบงานให้เจ้าหน้าทีจ่ากแต่ละหน่วยงานท่ีปฏบัิตงิาน 
ณ ศนูย์บริการร่วม สามารถให้บรกิารแทนกนัได้ ทัง้น้ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถด�าเนนิการ
ได้หลายเรือ่งพร้อมกนัในคราวเดยีว ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถาม การขอทราบข้อมลู การ
ขออนญุาตหรอืการขออนมุตัเิรือ่งใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกนัแล้วแต่กรณ ีโดยตดิต่อเจ้าหน้าที ่ณ 
ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

  4. ด้ำนกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
   4.1  การปรบัปรงุระบบการบรหิารงานการคลงัภาครฐั (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS)
     GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information 
System ซึ่งรัฐบาลจะใช้ GFMIS เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  
การคลังภาครัฐ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการคลัง            
และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างทันท่วงที
     กระบวนงาน GFMIS เป็นระบบที่มีการบูรณาการ (Intergraded)         
เชื่อมโยงภายใน แต่ละระบบงานอย่างสมบูรณ์ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่                
ส่วนราชการต่างๆ ส�านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ธนาคารกรุงไทย จะน�าข้อมูล              
ท่ีรับผิดชอบเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว (Single Entry) และระบบจะบันทึกรายการ               
ทีเ่กีย่วข้องให้อตัโนมตัใินการปรับปรงุข้อมลูจะเป็นแบบทนัทีทันใด (Online Real Time) 
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ผู้ใช้และผู้บริหารทุกระดับ ตามสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Authorization) สามารถเรียกดู
รายงานตามรูปแบบได้หลายมิติ เช่น ตามรหัสโครงสร้าง ส่วนราชการและพื้นที่ตาม        
รหัสงบประมาณ ผลผลิต ผังบัญชี รหัสพัสดุ GPSC และรหัสผู้ขายเพราะข้อมูลต่างๆ           
ที่บันทึกเข้าระบบจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลาง
   ระบบงำน GFMIS ประกอบด้วย ระบบงานหลัก 2 ด้าน คือ
     (1) ระบบด้านปฏิบัติการ (ใช้ Software SAP R/3) ประกอบด้วย        
ระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่าย การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ บัญชีแบบ
เกณฑ์คงค้าง บญัชสิีนทรพัย์ถาวร บญัชต้ีนทนุ บญัชบีรหิาร การจดัซือ้-จดัจ้าง การบรหิาร

เงินสด และเงินคงคลัง
     (2) ระบบข้อมลูเพือ่การบรหิาร (ใช้ Software SAP BW) ประกอบด้วย

ข้อมลูเพ่ือการบรหิารด้านการเงนิการคลงั ส�าหรับนายกรฐัมนตร ีเรยีงล�าดบัจนกระทัง่ถงึ

ระดับอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ผู้บริหารด้านการเงิน CFO แบบ Online Real 

Time และหลายมติ ิระบบ GFMIS จะครอบคลมุ การบริหาร การใช้เงนิงบประมาณแผ่นดนิ 

และเงินนอกงบประมาณ ที่ผ่านบัญชีเงินคงคลัง และไม่ผ่านบัญชีเงินคงคลังบางส่วน 

เฉพาะยอดเงินที่สามารถระบุ ติดตามและบันทึกรายการในระบบในปัจจุบันได้

    การใช้งานในระบบ GFMIS สามารถบนัทกึข้อมลูและรบัข้อมลูได้ 3 วธิ ีคอื

    1) บันทึกโดยตรงเข้าระบบ SAP (Terminal GFMIS) ที่ติดตั้ง                  

ให้ส่วนราชการ

    2) Load ผ่านเข้าระบบ ผ่านระบบ Web Excel Loader วิธีนี้ส�าหรับ

ส่วนราชการที่ไม่ได้รับการจัดสรร Terminal GFMIS ให้สามารถน�าเข้าข้อมูลประเภท        

ทีเ่กิดขึน้ประจ�า เข้าสูร่ะบบ GFMIS จาก File Excel Format มาตรฐานท่ีโครงการสร้างข้ึน

ในแต่ละระบบงาน

    3) Interface ข้อมลูเข้ามาจากระบบอืน่ ซึง่เป็นการรบัข้อมลู Text File 

ที่ประมวลผลจากระบบบัญชีการเงินของส่วนราชการ (ที่มีระบบของตนเอง) มาบันทึก       

ในระบบ GFMIS
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  5. ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้

   5.1 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)

     การบริหารจัดการความรู ้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ “คน”                  

ท่ีต้องการใช้ความรู้ “ได้รับควำมรู้ที่ต้องกำร” ใน “เวลำ” ที่ต้องการ เพื่อให้บรรลุ              

เป้าหมายการท�างาน

   ความรู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

    1. Explicit Knowledge (ความรู้ที่ชัดแจ้ง) เป็นความรู้เชิงทฤษฏี  

เนือ้หาวชิาการ และข้อมลูต่างๆ ทีถ่กูถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยูใ่นรปูแบบต่างๆ 

เช่น หนงัสอื เอกสาร กฎระเบยีบ คู่มอืปฏิบัติงาน วดีิโอเทปบันทึกเสยีง ไฟล์ในคอมพวิเตอร์ 

เป็นต้น

    2. Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน) เป็นความรู้ที่อยู่ภายใน

ตัวบุคคล ไม่มองเห็น เกิดจากทักษะประสบการณ์และพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวบุคคล

   องค์ประกอบส�ำคัญของวงจรควำมรู ้วงจรความรู้ 3 องค์ประกอบ คือ

    1. คน เป็นองค์ประกอบส�าคัญทีส่ดุ เพราะเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกดิความรู้ 

และเป็นผู้น�าความรู้ไปใช้

    2. เทคโนโลย ีเป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้คนสามารถค้นหา จดัเกบ็ แลกเปลีย่น 

และน�าความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วขึ้น

    3. กระบวนการจัดการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเพื่อน�าความรู้        

จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท�าให้เกิดการปรับปรุงและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

   กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Process)

   กระบวนการในการจดัการความรูเ้ป็นส่วนส�าคญัท่ีท�าให้เกิด Right Knowledge, 

Right People, Right Time ซึ่งมีขั้นตอนในกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้

   1. การบ่งชีค้วามรู้ท่ีจ�าเป็นต้องม ี(Knowledge Identification) การด�าเนนิการ

    - ศกึษาวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายขององค์กร เพือ่สร้างความเข้าใจ

ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คนในองค์กรด�าเนินการบริหารจัดการความรู้ไป      

ในทิศทางเดียวกัน
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    - วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ท่ีมีอยู่ หรือส่วนขาดของความรู้        

เพื่อใช้ความรู้น้ันหรือหาความรู้ เพ่ือการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ และ           

วิสัยทัศน์ขององค์กร

    - ประเมินระดับความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่าภายในองค์กรมีความรู้อยู่       

ในรูปแบบใด

   2. การสร้างและแสวงหาความรู ้(Knowledge Creation and Acquisition) โดย

    - สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายใน/

ภายนอก เพื่อจัดท�าเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ

   3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง

    - จัดแบ่งชนิดและประเภทความรู้ เพื่อจัดท�าระบบให้ง่ายและสะดวก      

ต่อการค้นหาและใช้งาน

   4. การประมวลและกลั่นกลองความรู้ (Knowledge Codification and 

Refinement) คือ

    - จดัรปูแบบและ “ภาษา” เอกสารทีม่าจากแหล่งต่างๆ ให้อยูใ่นรปูแบบ

มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

    - เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ

   5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

    - ความสามารถในการเข้าถงึความรูไ้ด้ทกุเวลาและทุกสถานท่ี (Every time 

Everywhere) อย่างสะดวก รวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ

   6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

    - การลกเปลีย่นความรูถ่้ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Tacit Knowledge             

สู่ Explicit Knowledge)

    - การถ่ายทอดความรูจ้ากคนสูค่น (Tacit Knowledge สู ่Tacit Knowledge) 

เช่น การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากงาน

ที่เคยท�า
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   7. การเรียนรู้ (Learning)

    - น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจ แก้ไขปัญหาและปรบัปรงุองค์กร

  5.2 องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)

    “องค์กรแห่งการเรียนรู ้” เป็นองค์กรท่ีมีการสร้างช่องทางให้เกิด           

การถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู ้        

จากภายนอก เป้าประสงค์ส�าคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด         

(Best Practices) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ท่ีเข้มแข็ง (Core           

competence) ขององค์กร เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา

  แนวทำงในกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

   1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะ

เป็นจดุเร่ิมต้น คนในองค์กรจะต้องให้ความส�าคญักับการเรยีนรู ้ฝึกฝน ปฏบิตั ิและเรยีนรู้

อย่างต่อเนือ่งไปตลอดชวิีต (Lifelong Learning) เพ่ือเพิม่ศักยภาพของตนเองอยูเ่สมอ

   2. แบบแผนทางความคิด (Mental Mode) หมายถึง แบบแผนทางความคดิ 

ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสม

ประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคดิทีท่�าให้บคุคลนัน้ๆ มีความสามารถในการท�าความเข้าใจ 

วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

   3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติ            

ร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถมองเหน็ภาพ และมคีวามต้องการท่ีจะมุง่ไปในทิศทางเดยีวกัน

   4. การเรยีนรูร่้วมกนัเป็นทมี (Team Learning) หมายถึง การเรยีนรูร่้วมกนั

ของสมาชิกในลักษณะกลุ่ม หรือทีมงานเป็นเป้าหมายส�าคัญท่ีจะต้องท�าให้เกิดข้ึน         

เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม�่าเสมอ

   5. การคดิอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การทีค่นในองค์กร

มคีวามสามารถท่ีจะเชือ่มโยงสิง่ต่างๆ โดยมองเหน็ภาพความสัมพนัธ์กันเป็นระบบโดยรวม 

(Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem)                 

ที่จะน�าไปวางแผนและด�าเนินการท�าส่วนย่อยๆ นั้น ให้เสร็จทีละส่วน
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   ลักษณะส�ำคัญ 5 ประกำรขององค์กรแห่งกำรเรียนรู้

    องค์การทีเ่ป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้จะมีลกัษณะส�าคญั 5 ประการ ดงันีค้อื

    1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) 

โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้วงจรของ Damming ( PDCA : Plan, Do, 

Check, Action)

    2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ๆ ท่ีมีประโยชน์        

ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น Demonstration Project หรอืเป็น Ongoing program

    3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own         

experience) มีการบันทึกข้อมูลเป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษา          

ถงึความส�าเร็จและความผดิพลาดท่ีเกิดขึน้ เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในอนาคต มกีารแลกเปลีย่น

ความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก

    4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the Others) โดยการใช้        

การสัมภาษณ์ (Interview), การสังเกต (Observation) ฯลฯ

    5. มกีารถ่ายทอดความรูโ้ดยการท�า Report, Demonstration, Training 

& Education, Job Rotation ฯลฯ

   อุปสรรคต่อกำรเรียนรู้ขององค์กำร

    1.  สมาชกิในองค์กรรูแ้ต่หน้าทีข่องตนเอง แต่ไม่รูเ้ป้าหมายขององค์การ 

(I’m my position)

    2. สมาชกิรูว่้าปัญหาขององค์กรอยูท่ีใ่ด แต่ไม่รูว่้าตวัเองมส่ีวนเกีย่วข้อง

อย่างไร (The enemy is out there)

    3. ท�าตามแบบที่เคยท�า เห็นแต่ภาพลวงตา ไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุ 

ที่แท้จริง (The Illustration of taking change)

    4. ยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไป (A fixation on events)

    5. ความเข้าใจผดิว่าการเรยีนรูม้าจากประสบการณ์เท่านัน้ แต่ไม่เข้าใจ

ในความแตกต่างของอดีตกับปัจจุบัน (The delusion of learning from experience)
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    6. มผู้ีบริหารทีดี่แต่ไม่ได้สบืทอดความรูใ้ห้ผูบ้รหิารรุ่นต่อไป (The myth 

of management team)

    7. ขาดสตไิม่รูต้วักบัความเปลีย่นแปลงทีค่่อยเป็นค่อยไป (The boiled 

frog syndrome)

กำรเชื่อมโยงระหว่ำงเครื่องมือในกำรบริหำรต่ำงๆ กับกำรบริหำรยุทธศำสตร์ 

(Strategic Management)

องค์ประกอบของ
กำรบริหำรยุทธ์ศำสตร์

รำยละเอียดกิจกรรม เครื่องมือในกำรบริหำร

1. การก�าหนดยุทธศาสตร์
Strategic Formulation

1.1 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ - SWOT ANALYSIS
- Value Chain

1.2 การก�าหนดทิศทางขององค์กร - SWOT ANALYSIS
- Value Chain

1.3 การวางยุทธศาสตร์ - การวางแผนยทุธศาสตร์ (Strategic 
Planning)
-  การบริหารความเสี่ ยง (R isk         
Management)

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ - แผนทีย่ทุธ์ศาสตร์ (Strategy Map)
- Individual Scorecard

2. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
ก า รป ฏิบั ติ  ( S t r a t e g y           
Implementation and   
Operational Excellence) 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก  ๆคอื
2.1 Strategic Alignment 
การปรับการบริหารงาน 
ภายในองค ์กรท�า ให ้ เ กิด 
ความเชือ่มโยงและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์เพื่อให้การ
ด�าเนินงานสอดคล้อง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้

โครงการและงบประมาณท่ีเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

- การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

โครงสร้างและกระบวนการท�างาน ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- Value Chain
- Process Improvement

สมรรถนะและความสามารถของ
บคุลากรท่ีสอดคล้องกับยทุธศาสตร์

- Competencies

วัฒนธรรมและค่านิยมในการท�างานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

- I AM READY

ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศที่
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

- Knowledge Management (KM)
- GFMIS

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และระบบ
การจูงใจและผลตอบแทนที่เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

- Individual Scorecard
- แรงจูงใจตามค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
- ระบบการจูงใจและผลตอบแทน
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รำยละเอียดกิจกรรม เครื่องมือในกำรบริหำร

2.2 Strategic Capability 
เป็นปัจจยัทีจ่ะท�าให้ยทุธศาสตร์
ขบัเคลือ่นและเกดิการปฏบิตัิ

ความสามารถท่ีองค์กรควรจะมี เพือ่ให้
สามารถขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

- ทักษะความสามารถของผู้บริหาร
- ความมุ ่งมั่นของผู ้บริหารในการ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
- การมีผู้รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Office of Strategy 
Management)
- เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและ       
มุ่งเน้นนวัตกรรม
- การท�างานร ่วมกับองค์การอ่ืน       
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยมี
1. Networking
2. ศูนย์บริการร่วม
- การแบ่งปันความรู้ท่ีส�าคัญภายใน
องค์การโดย
1. Internal or external Bench-
marking
2. Knowledge Management

3. การประเมินผลการด�าเนนิ
การตามยทุธศาสตร์ Strategic 
M e a s u r e m e n t  a n d        
Evaluation

1. ระบบการติดตามและทบทวนผล
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

- Strategy Map
- Balanced Scorecard
- Risk Management
- SWOT Analysis
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PMQA กับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 การที่องค์กรๆ หนึ่งจะสามารถประสบความส�าเร็จได้น้ัน จะต้องเป็นท้ังองค์กร       

เก่งและดีในองค์กรเดียวกัน หากจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง ยังต้องเป็นองค์กร 

ที่มีสติด้วย นั่นคือเป็นทั้งองค์กรที่เก่ง ดี และมีสติ

 ค�าว่า องค์กรท่ีมีสติ นั้น หมายถึง องค์กรที่มีความตระหนักรู้ตัวเองตลอดเวลา        

ถงึสิง่ทีอ่งค์กรตดัสนิใจทีจ่ะท�าหรือไม่ท�า การรู้ตัวเองเสมอทีจ่ะไม่ท�าอะไรทีเ่กนิตัว จนน�ามา

ซึ่งความเสียหายในอนาคต รวมถึงการเป็นองค์กรที่มีภูมิคุ้มกันตัวเอง ที่จะสามารถรับมือ

กบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ท�าให้เกดิความเสยีหาย หรอืเกดิความเสยีหาย

ขึน้น้อยทีส่ดุกบัองค์กร ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านี ้จะสอดคล้องกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรได้

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) จะหมายถึง ปรัชญา         

ทีแ่สดงถงึแนวทางในการด�ารงอยูแ่ละการปฏบัิติตนของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบั

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด�าเนินไป

ในทางสายกลาง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์

 การด�าเนินงานในทางสายกลาง คอืการด�าเนนิงานทีไ่ม่สดุโต่งในการแสวงหาก�าไร 

มกีารค�านงึถงึผลกระทบ และส่งเสรมิให้เกดิการพัฒนาทัง้ทางด้านสงัคม สิง่แวดล้อม  และ

วัฒนธรรม ให้ความส�าคัญกับความคุ้มค่าของสิ่งที่ได้กระท�า ท้ังท่ีมีและไม่มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ รวมถึงมีการด�าเนินการด้วยความประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด
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 ในการด�าเนินงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะประกอบด้วย 3 คณุลกัษณะ

ที่ส�าคัญ คือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข

ส�าคัญ คือความรู้และคุณธรรม

 ควำมพอประมำณ (Moderation) จะหมายถึง การด�าเนินการด้วยความพอดี          

ทีไ่ม่มากเกนิไป และไม่น้อยเกินไป รวมถงึความพอใจในสิง่ท่ีสมควร ในปรมิาณท่ีเหมาะสม 

ไม่น้อยเกินไปจนก่อให้เกิดความขัดสน และไม่มากเกินไป จนก่อให้เกิดความเสียหาย       

และความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น

 หำกมองเทียบกับกระบวนกำรต่ำงๆ ในเกณฑ์ PMQA จะให้เรำท�ำกำรส�ำรวจ      

เพื่อให้เรำได้รู้จักตัวเองก่อน ว่ำอะไรคือสมรรถนะหลัก หรือ Core Competency           

อะไรคอืบรบิทเชงิกลยทุธ์ ทัง้ทีเ่ป็นควำมได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์ และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ 

รวมถึงเรำอยู่ในสภำพแวดล้อมของกำรแข่งขันอย่ำงไร

 จากนั้น จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่จะต้องมีการประเมิน

ขดีความสามารถขององค์กรในการน�าแผน กลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมถงึการวางแผนการ

จดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสม และสามารถสนบัสนนุต่อการพฒันาองค์กรได้ นอกจากนัน้ 

ยงัต้องมกีารพจิารณาว่ากระบวนการท�างานใดทีอ่งค์กรสามารถท�าได้เอง หรอืจะให้ด�าเนนิการ

โดยผู้ส่งมอบ หรือพันธมิตรแทน ซึ่งจะมีความช�านาญมากกว่า และจะช่วยให้สามารถ

บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าด้วย

 เรือ่งของควำมมีเหตมีุผล (Reasonableness) จะหมายถึง การตดัสนิใจเกีย่วกบั

ระดบัของความพอประมาณในมติต่ิางๆ ทีเ่ป็นไปอย่างมเีหตผุล โดยพจิารณาจากเหตปัุจจยั 

และข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท�านัน้ๆ อย่างรอบคอบ

และถูกต้อง

 ในส่วนของ PMQA จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่จะต้องมี

การวิเคราะห์และก�าหนดกลยทุธ์อย่างรอบด้าน สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรความท้าทาย
และความได้เปรยีบเชงิกลยทุธ์ ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิข้ึน จุดบอดท่ีอาจจะมองข้ามไป 
รวมถึงการจดัท�าวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ทีเ่น้นการสร้างให้เกดิสมดลุระหว่างความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดด้วย
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 ส่วนกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self-immunity) จะหมายถึง การเตรียมองค์กร       
ให้พร้อมรับกับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ความไม่แน่นอนทัง้ทางด้านสงัคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม การเมอืงและกฎระเบยีบ 
โดยค�านงึถงึทัง้เหตกุารณ์และผลทีเ่กิดขึน้ในปัจจบุนั และความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
 ในเกณฑ์ PMQA ต้องการให้เราได้ท�าความเข้าใจก่อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
จะส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืขององค์กร จากนัน้ในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ์ จะต้องมี
การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) ต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ รวมถึงจัดให้มกีารบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)  เพื่อให้องค์กรสามารถ
กลับมาด�าเนินการได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
 นอกจากนั้น ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างให้เกิดความคล่องตัว (Agility) ทั้งใน
ระดับองค์กร และระดับบุคคล รวมถึงการที่องค์กรจะต้องมีความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนแผนการปฏิบัติการต่างๆ และระบบการวัดผลการด�าเนินงาน เพื่อปรับตัวรับกับ
การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ สร้างให้เกดิการเรยีนรูท้ัง้ในระดบับคุคลและระดับองค์กร 
รวมถงึก�าหนดให้องค์กรได้มกีารตดิตามผลการด�าเนินงาน และสิง่ต่างๆ ทีเ่กิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อให้สามารถตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
 ส่วนทางด้านคณุธรรม จะประกอบด้วย ความซือ่สตัย์สุจรติ ความอดทน มคีวามเพียร 
และความรอบคอบระมดัระวงั ซึง่ในเกณฑ์ PMQA จะระบใุห้องค์กรต้องมกีารปฏบิตัติาม
ข้อกฎหมาย และมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมถึงยังก�าหนดให้องค์กร         
ต้องมคีวามรับผดิชอบในกรณทีีผ่ลติภณัฑ์และการปฏบิตังิานมผีลกระทบเชงิลบต่อสงัคม    
มีการจัดการกับความกังวลของสาธารณะ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในวงกว้าง
 จะเหน็ได้ว่า ปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง จะมุ่งเน้นในกำรสร้ำงให้เกดิควำมสมดลุ 
กำรพร้อมรับต่อกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ และกว้ำงขวำงท้ังด้ำนวัตถ ุสงัคม สิง่แวดล้อม 
และวัฒนธรรม ตลอดจนกำรก้ำวทันต่อโลกยคุโลกำภวิฒัน์ ซึง่กส็อดคล้องกบัเป้ำหมำย
ของกำรพฒันำองค์กรตำมแนวทำง PMQA ท่ีมุ่งเน้นให้เกดิควำมเป็นเลศิได้อย่ำงยัง่ยืน 

รองรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิผลด้วย
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