


หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 

 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และ
กระบวนการท างานทั่วทั้งองค์กร ให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ให้สามารสามารถส่งมอบผลผลิต แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

2 



(1) แนวคดิในการ  
     ออกแบบ 
   - การออกแบบผลผลติ 
     การบรกิาร และ 
     กระบวนการท างาน  
   - การน าเทคโนโลยใีหม ่ 
       ความรู ้ความเป็นเลศิ  
      ดา้นผลผลติและการ 
     บรกิาร และความ 
     คลอ่งตัวมาพจิารณา 
     ในกระบวนการ 

(2) ขอ้ก าหนดของ 
     ผลผลติ บรกิารและ 
     กระบวนการท างาน 
   - การก าหนด 
     ขอ้ก าหนดของ 
     ผลผลติและการ 
     บรกิาร  
   - การก าหนด 
     ขอ้ก าหนดของ 
     กระบวนการท างาน  

(3) การน ากระบวนการ 
     ไปปฏบิัต ิ
 -  การปฏบิัตงิานตาม 
     ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ  
 -  มตีัววดั/ตัวชีว้ดั 
     ทีส่ าคัญ ควบคมุ  
     และปรับปรงุ
กระบวนการ 
 - ตัววดัเชือ่มโยง 
     ผลการด าเนนิการ 
     คณุภาพของผลผลติ 
    /การบรกิาร 
(4) กระบวนการสนับสนุน 
- การก าหนดกระบวนการ 
       สนับสนุนทีส่ าคัญ 
- การปฏบิัตงิานตาม 
     ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ 
(5) การปรับปรงุผลผลติ  
     การบรกิารและ 
กระบวนการ 
-ปรับปรงุผลผลติ การ 
บรกิาร ลดความผดิพลาด /
ซ ้าซอ้น/สญูเสยี 
 

(6) การควบคมุตน้ทนุ 
   - การควบคมุตน้ทนุ 
     โดยรวม  
   - การป้องกันไมใ่ห ้
     เกดิของเสยี/ความ 
     ผดิพลาด/การ 
     ท างานซ ้า  
   - การลดตน้ทนุ 
     เกีย่วกับการ 
     ตรวจสอบ 
     กระบวนการ/ผล 
     การด าเนนิการ 
   - สมดลุระหวา่ง 
     การควบคมุตน้ทนุ 
     กับความตอ้งการ 
     ของผูรั้บบรกิารฯ  
 
 
 

(7) การจัดการหว่งโซ่

อปุทาน 
   - การจัดการหว่งโซ ่
     อปุทาน  
   - การเลอืกผูส้ง่มอบ 
   - การวดัและ 
     ประเมนิผลการ 
     ด าเนนิการของผู ้
     สง่มอบ 
  -  การใหข้อ้มลู 
      ป้อนกลับเพือ่ชว่ย 
     ใหเ้กดิการปรับปรงุ 
   - การด าเนนิการ 
     กับผูส้ง่มอบทีม่ผีล 
     การด าเนนิการทีไ่มด่ ี
 
 

(8) ความปลอดภัย  
     การป้องกันอบุัตเิหต ุ
   - การท าให ้
     สภาพแวดลอ้มการ 
     ปฏบิัตกิารมคีวาม 
     ปลอดภัย 
   - การป้องกันอบุัตเิหต ุ
     การตรวจสอบ/  
     วเิคราะหต์น้เหต ุ
     และการท าใหค้นืสู ่
     สภาพเดมิ 

(9) การเตรยีมพรอ้มตอ่ 
     ภาะฉุกเฉนิ 
   - การเตรยีมพรอ้มตอ่ 
     ภัยพบิัตหิรอืภาวะ 
     ฉุกเฉนิ 
 

(10) การจัดการ 
       นวตักรรม   
     - การจัดการ 
       นวตักรรม 
    - โอกาสในการ 
       สรา้งนวตักรรมใน 
       การวางแผนฯ 
     - การท าให ้
       ทรัพยากรดา้น 
       การเงนิและดา้น 
       อืน่ๆ พรอ้มใชใ้น 
       การสนับสนุน 
       นวตักรรม 
    - การตดิตามผล 
       ของโครงการ 
 

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบการปฏบิตักิาร 

6.1 กระบวนการท างาน 6.2 ประสทิธผิลการปฏบิัตกิาร 

ก. การออกแบบ
ผลผลติและ
กระบวนการ 

ข. การจดัการ
กระบวนการ 

ก. การควบคมุ
ตน้ทนุ 

ข. การจดัการ
หว่งโซอ่ปุทาน 

ค. การตรยีม
พรอ้มดา้นความ
ปลอดและตอ่ภาวะ
ฉุกเฉนิ 

ง. การจดันวตักรรม 
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ประเภทของกระบวนการในองค์กร 

1. กระบวนการหลัก   

หมายถึง  กระบวนงานที่ปฏิบัติตามภารกิจหลัก หรืออ านาจหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

2. กระบวนงานสนับสนุน  

หมายถึง กระบวนงานที่ปฏิบัติเพื่อสนับสนนุภารกิจหลักและ
ภารกิจรอง เช่น งานการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล 
ยานพาหนะ เป็นต้น 
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ประเภทของกระบวนการในองค์กร   

3. กระบวนงานรอง  

หมายถึง  กระบวนงานที่ปฏิบัติตามภารกิจงานฝากที่ในระดับ
เหนือขึ้นไปมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นการชั่วคราวเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้วก็เลิกด าเนินการ 

4. กระบวนการสร้างคุณค่า  

หมายถึง กระบวนการส ำคญัที่สรา้งประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสง่ผลต่อการบรรลุพันธกิจหลกัของ
ส่วนราชการ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการจัดสรรทรพัยากรและ
การคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
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องค์ประกอบของกระบวนการ 

1  กระบวนการ    ต้องมี    ชื่อ 

2  กระบวนการ    ต้องมี    ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของ 

3  กระบวนการ    ต้องมี    ขอบเขต 

4  กระบวนการ    ต้องมี    วัตถุประสงค์ 

5  กระบวนการ    ต้องมี    กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

6  กระบวนการ    ต้องมี    สินค้า หรือบริการ 

7  กระบวนการ    ต้องมี    ผู้รับบริการภายใน / ภายนอก 
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 กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
 กระบวนการประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มา
ท างานร่วมกันตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

Process 

กระบวนการหมายถึง 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus) 

 

ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตการบริการ 
และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 

6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes): 

วธีิการที่ส่วนราชการใช้ในการออกแบบ จัดการ  

การปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญเพื่อส่งมอบผลผลติและการบริการที่
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จและยั่งยืน ให้สรุปกระบวนการท างาน
ที่ส าคัญของส่วนราชการ 
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6.1 ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Product and Process Design) 
 
(1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts)  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ท างานเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญทั้งหมด 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ของส่วนราชการ 
ความเป็นเลิศของบริการและความคล่องตัวที่อาจต้องการในอนาคตมาพิจารณา
ในกระบวนการเหล่านี ้

การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือ 
และแนวทางในการด าเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการ เพื่อให้การตอบสนอง
ต่อข้อก าหนดของการออกแบบ และวัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept)  = 

- พันธกิจหน้าที่ตามกฎหมายที่ตั้งกรม   สิ่งที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ (ผลผลิต/บริการคือ?) 
- การบริการครอบคลุมปัจจุบัน / อนาคต  
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(2) ข้อก าหนดของบริการและกระบวนการท างาน (Product and Process 
Requirements)  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดทีส่ าคัญของผลผลิต การบริการ  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ
ท างาน 

• กระบวนการท างานที่ส าคัญ ของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ให้ระบุข้อก าหนดท่ีส าคัญ
ของกระบวนการ เหล่านี้ 

 

 
6.1 ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Product and Process Design) 
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ก าหนด  กระบวนการสร้างคุณค่า 
กระบวนการสนับสนุน 

จัดท าข้อก าหนดและตัวชี้วัด 

ออกแบบกระบวนการ (จากข้อก าหนดและตัวชี้วัด) 
(Cost ลดลง คุณภาพเพิ่มขึ้น เวลาลดลง) 

จัดท าคู่มือ/มาตรฐาน 
สื่อสาร 

ปรับปรุงกระบวนการและคู่มือ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ก าหนดหลักเกณฑ์ และคัดเลือก 

1. ส ารวจ need และจัดล าดับ (C,SH) 
2. K, IT, ขั้นตอน, ระยะเวลา 

Outsource, ควบรวม, จัดสรรทรัพยากร,  
ใช้ IT, HRD, ลด Management Layers, 
รวมศูนย์ 

 
การจัดการกระบวนการ  /  การออกแบบกระบวนการ 
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ใบงาน การก าหนดกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าของ  

กระบวน 

การหลกั 

หลกัเกณฑ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ พนัธกจิ ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

คะแนน
รวม 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

A 
 

B 
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ขั้นตอนการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ และการน าข้อก าหนดที่ส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 

• ส ารวจความต้องการ/คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ประมวลผลการส ารวจเพื่อสรุปผลความต้องการของผู้รับบริการ การจัดล าดับ

ความส าคัญของความต้องการเปรียบเทียบกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบและ น า
องค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆรวมทั้งขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการของ
กระบวนการ 

• ก าหนดตัวชี้วัดกระบวนการตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 
• ออกแบบกระบวนการ โดยน าข้อก าหนดและตัวชี้วัดเพื่อควบคุมกระบวนการ 

(Process Specification) 
• จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
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 ใบงาน   การจดัท าขอ้ก าหนดก าหนดของกระบวนการสร้างคุณค่าของ  
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

ข้อมูลของการบวนการสร้างคุณค่า  

ความ
คุ้มค่าและ
การลด
ต้นทุน 

 

 

 

ข้อก าหนด 
ความต้องการ
ของผู้รับริการ 

ความต้องการของ
ผู้มส่ีวนได้ส่วน

เสีย 

ด้าน
กฎหมาย 

ด้าน
ประสิทธิภาพ 

A……. 1............... 
2............... 

1.............. 
2............... 

1.............. 
2..............
. 

1.............. 
2............... 

1............... 
2............... 

1.............. 
2..............
. 

B............ 1............... 
2............... 

1.............. 
2............... 

1.............. 
2..............
. 

1.............. 
2............... 

1............... 
2............... 

1.............. 
2..............
. 
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กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดผลกระบวนการ 

กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู ้

1. ชัดเจน 

2. ถูกต้อง  

3. ใช้ได้จริง 

 

•  ร้อยละขององค์ความรู้ที่

น าไปถ่ายทอดมาจาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ/ 

ผู้เชี่ยวชาญ 

•  ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของผู้รับบริการ 

•  จ านวนองค์ความรู้ที่

ถ่ายทอดแล้วผู้รับบริการได้ 

น าไปปฏิบัติจริง 
กระบวนการ
ส่งเสริมการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
OTOP 

ตรงกับความ
ต้องการของ 
ตลาด 

 

•  ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่

ส่งเสริมที่มีการวิจยั 

   ตลาด 

•  ร้อยละของสินค้า OTOP 

ที่สามารถจ าหน่ายได้ ในแต่

ละเดือน 

 ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
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1. เมื่อได้ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า และข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ น าไปสู่การ
ออกแบบกระบวนการ โดยค านึงถึง 

       - แปลงข้อก าหนดที่ส าคัญไปสู่การออกแบบกระบวนการ 

       - วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการอื่นๆ  หรือต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

       - มีวิธีการวัดผลของกระบวนการว่ามีตัวชี้วัดส าคัญที่บ่งชี้ประสิทธิผลของกระบวนการ 

       - วิเคราะห์ขีดความสามารถและองค์ความรู้ของบุคลากรที่ด าเนินการได้ 

       - การวิเคราะห์เทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนว่ยงานอื่น (Benchmarking) หรือ 
หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

2. การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผล (รอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน , การใช้เทคโนโลยี )  

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   

 

 

 

 
6.1 ก. (2)  การออกแบบกระบวนการ 
 

16 



 
การออกแบบกระบวนการ 

 

Input Process 
(Sub-Process) 

outputs 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 
กระบวนการ  

(Process) 

ผลผลิต 

 (Outputs) 

• การบริการ (Service) 
• ผลผลิต  (Product) 

• Material 
• People 
• Equipment 
• Methods/Procedures 

 

(2) ข้อก าหนดของบริการและกระบวนการท างาน (Product and Process Requirements)  

ข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ ? ข้อก าหนดที่ส าคัญของ

ผลผลิต/บริการ ? 

 
6.1 ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Product and Process Design) 
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ใบงาน :การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า 
กระบวน 

การสร้าง
คุณค่า 

กระบวนการปัจจุบนั

(Work Flow ) 
ข้อ 

ก าหนด 

 

ตัวช้ีวดั 

 

กระบวนการทีอ่อกแบบ

ใหม่ (Work Flow ) 

A……. 1......... 
2.......... 

1......... 
2.......... 
 

1......... 
2.......... 
 

1. ........... 
2. ............ 

 
 

B........... 1......... 
2.......... 

1......... 
2.......... 

1......... 
2.......... 
 

1......... 
2.......... 
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ประเด็นการพิจารณา 
A มีการก าหนดผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์การ

ที่มีความสอดคล้องกับพนัธกจิ ยุทธศาสตร์ และความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

A แนวทางและวธีิการในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ 
และกระบวนการท างานที่ส าคัญของส่วนราชการ 

A มีแนวทางและวธีิการในการออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ ขององค์การ 

D/R/I   มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างานที่
ส าคัญขององค์การ 

D/R/I การออกแบบผลผลิตการบริการ และกระบวนการท างานเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

D/R/I แสดงให้เหน็ว่าการออกแบบมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีการ
ลดรอบระยะเวลา การลดต้นทุน รวมทัง้มีความสอดคล้องกับความ ต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 

 
แนวทางปฏบิัตทิี่ดี  
1. การออกแบบกระบวนการอาจเกี่ยวข้อง

กับหลายหน่วยงาน การมีส่วนร่วมจงึมี
ความส าคัญ  

2. การวเิคราะห์ข้อก าหนดที่ส าคัญ ควร
พจิารณากระบวนการภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง 

3. การออกแบบกระบวนการควรเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้กระบวนการมี
ประสทิธิภาพประสิทธิผล    

4. วเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า ต้องวเิคราะห์
คุณสมบัตขิององค์การที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การออกแบบกระบวนการ 

1. การจัดท าข้อก าหนดของ
กระบวนการ                

2. การวิเคราะห์กระบวนการ
ด้วย SIPOC Model 

3. การออกแบบกระบวนการ
และการส่งมอบ 

4. ก าหนดขัน้ตอนการ 

     ปฏบิตังิาน                           
5. จัดท าคู่มือการปฏบิตังิาน 
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6.1ข.การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 
(3) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ (Process Implementation) 

• ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญ  

• มีตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ และตัววัดในกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ใน
การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการท างานอะไรบ้าง 

 

 

 

 

 
• ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการด าเนินการ  และ  คุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่ง

มอบอย่างไร แสดงความเชื่อมโยงผลตัวชีว้ัดกระบวนการกับผลการด าเนินงาน
และคุณภาพของผลผลิต 

• ม่ันใจอย่างไร.. 
•.ก าหนดมาตรฐานการปฏบิัตงิาน/ มีระบบในการควบคุมและตดิตามกระบวนการ/ ก าหนดตัวชีว้ัดให้
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ/ ส่ือสาร/ ปฏิบัตติามมาตรฐาน/ ทบทวนผลการด าเนินการน าสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการ  
• การก าหนดกลไกการควบคุมและการน าไปใช้  
• จุดควบคุม = คุมคุณภาพ ต้นทุน คุมความคุ้มค่า คุมจ านวน การสูญเสีย 
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ตัวอย่าง : การวิเคราะห์จุดควบคุมและมาตรฐานการควบคุมของการให้บริการ 

การควบคมุกระบวนการ 

คุณลักษณะ
ของการ
ควบคุม 

จุดควบคุม หน่วยวัด ค่า
มาตรฐาน/
เป้าหมาย 

วิธีการวัด ความถี่ห่าง ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
รอคอยต้อง
ไม่เกิน 5 
นาท ี

ผู้มารับบัตร
คิว 

นาที/จ านวน
คนรอคอย
เกิน 5 นาที ่

ร้อยละ 90 
ของผู้มารับ
บริการ 

จากบัตรคิว
ที่ผู้รับบริการ
ยืนให้ 

ทุกชั่วโมง เจ้าหน้าที่รับ
บริการ 
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EX; ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ (กรมบัญชีกลาง)  
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ประเด็นการพิจารณา 

A มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานของกระบวนการที่สอดคล้องกับผลผลิต
การบริการและกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ 

A มีระบบในการควบคุมและติดตามกระบวนการและก าหนดตัวชีว้ัดให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดที่ส าคัญ 

D/L การส่ือสารมาตรฐานการปฏบิัตงิานให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบเพื่อปฏิบัติ 
D/L มีการปฏบิัตติามมาตรฐานของกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ 
D/L การทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชีว้ัดของกระบวนการเพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงกระบวนการ 
R/I แสดงความเชื่อมโยงของผลตัวชีว้ัดกระบวนการกับผลการด าเนินงานและ

คุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดี 
1. จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานและสื่อสาร มีระบบใน

การก ากบัติดตามเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามคูม่ือที่ก าหนด 

2. มีการติดตามทบทวนผลของกระบวนการอยา่ง
เป็นระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุง 

3. มีการจดัสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 

4. ทบทวนกระบวนการประจ าทกุต้นปีงบประมาณ 

5. บริหารงานประจ า ก าหนดมาตรฐานการท างาน 
มาตรฐานการบริการ ระบบการติดตามประเมินผล 
รายงานผลการสื่อสาร ประชมุความเห็นในการ
แก้ไขป้องกนัปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบตัิที่เป็นเลศิ 

 

1. การควบคมุกระบวนการ  

2. การออกแบบกระบวนการ
การพฒันาและการส่งมอบ   

3. การจดัท าข้อก าหนดของ
กระบวนการ  

4. การจดัการความรู้ 
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(4) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ    

•  กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  

 
 

• ส่วนราชการมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไป
ตามข้อก าหนดทีส่ าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

 
6.1 ข.การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 

กระบวนการสนับสนุน คือ กระบวนการที่มีความส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่สร้าง
คุณค่าให้แก่ส่วนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงานประจ าวัน 

หลักการออกแบบ ข้อก าหนดของ
กระบวนการสนับสนุน คือ  
• ประโยชน์ 
• ประหยัด  
• ประสานงาน 

ตัวชี้วัดของกระบวนการสนับสนุน  
• ขึ้นอยู่กับข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ใช้ในการออกแบบ 

รวมทั้งความต้องการผู้รับบริการ 
• ผลลัพธ์กระบวนการสนับสนุน อาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และต้นทุน 
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ตัวอย่าง: กระบวนการสนับสนุนในส่วนราชการ 

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
• การเงินการบัญชี 
• การจัดท าฐานข้อมูล 
• การดูแลระบบสรสนเทศ 
• กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
• กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
• การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
• งานด้านกฎหมาย 
• งานด้านบริหารโครงการ 
• งานบริหารงานทั่วไป 
 

การจัดการกระบวนการ
สนับสนุนเช่นเดียวกับ

กระบวนการสร้างคุณค่าและ
สามารถใช้แนวคิดวิธีการ
เครื่องมือที่คล้ายคลึงกันได้ 
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กระบวนการ ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั ตวัชีว้ดัผลกระบวนการ 

กระบวนการด้าน
การเงิน 

1. ถูกต้อง  

 
1.  จ านวนครั้งของความผิดพลาดการ

จ่ายเงิน 

 

กระบวนการรับส่ง
เอกสาร  

1. ความรวดเร็ว 

2.  ความถูกต้อง 

3.  เอกสารไม่สูญหาย   

1. ร้อยละของเอกสารรับส่งเอกสาร

ภายในเวลาที่ก าหนด 

2. จ านวนคร้ังของความผิดพลาดการ

จ่ายเงิน 

3. จ านวนเอกสารที่สูญหายลดลง 

 

 

 ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุน 

29 



(5) การปรับปรุงผลผลติ การบริการ และกระบวนการ  
 (Product and Process Improvement) 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุง

ผลผลิต การบริการ และผลการด าเนินการ และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า 
และความสูญเสียของกระบวนการ 

 
6.1 ข.การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 

แนวคิดระบบ Lean Government : การลดความสูญเสีย (Waste)  
1. การรอ (waiting)   5. การเก็บงานไว้ท า (inventory) 
2. การเคลื่อนย้าย (Transport)  6. การท างานมากเกินไป (Over Producing) 
3. การแก้ไขข้อผิดพลาด (Defect)  7. การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น (Movement) 
4. การท างานซ้ าซ้อน (Over Processing)  
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ประเด็นการพิจารณา 

A แนวทางและวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลด
ข้อผิดพลาดการท างานซ า้และการสูญเสียของกระบวนการ 

D/L มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ 

D/L โครงการ/กจิกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอย่างกระบวนการที่
ได้ปรับปรุง) 

R/I แสดงให้เหน็ผลการด าเนินการของกระบวนการมีแนวโน้มที่ดีขึน้โดยมีการ
รวบรวมสารสนเทศของกระบวนการอย่างเป็นระบบ 

R/I น าสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ 

R/I แสดงให้เหน็ถงึการลดความผิดพลาดการท างานซ า้และความสูญเสียของ
กระบวนการ 
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เคร่ืองมอืการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี 
1. ปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่าย ความ

สูญเสีย ท าให้ผลการด าเนินการดขีึน้ 

2. น าเคร่ืองมือในการปรับปรุงกระบวนการมาใช้ 

3. สร้างบรรยากาศเรียนรู้และแลกเปล่ียนไปสู่การ
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ 

4.ผู้รับผดิชอบกระบวนการควรมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง การเทยีบเคียงกับองค์การที่เป็น  

     Best Practice 

5. จดัสรรเวลาในการท างาน เพื่อทบทวนความ
ผิดพลาด 

6. น าระบบอเิลก็ทรอนิกส์เข้ามาใช้ 

7. การเข้าถงึและคุณภาพการบริการ 

1. การปรับแต่งกระบวนงาน
ให้ง่ายขึน้    

2. การจัดท าข้อเสนอการ
เปล่ียนแปลง   

3. ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้โดยการลดความ
สูญเสีย (Lean 
Government) 

4. การผลิตแบบไม่มีของเสีย
เกดิขึน้เลย  
5. การจัดการความรู้                                                
6. การเทยีบเคียงกับหน่วยงาน
อื่น 
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness): 
ส่วนราชการมวีิธีการอย่างไร เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการการปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

ส่วนราชการมีวธีิการอย่างไรในการควบคุมต้นทุน  

มีวธีิการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

มีวธีิการอย่างไรในการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ท างาน  

มีวธีิการอย่างไรในการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้  

มีวธีิการอย่างไรในการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต  
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6.2 ก. การควบคุมต้นทุน (Cost Control) 
 (6) การควบคุมต้นทุน 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ  ส่วน

ราชการน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการท างานเหล่านี้อย่างไร  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการ
ให้บริการ และการท างานซ้ า รวมทั้งการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหาย หรือการ
สูญเสียผลิตภาพของผู้รับบริการให้น้อยที่สุด (*)  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการตรวจสอบระบวนการหรือผลการด าเนินการ (*) 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการควบคุม
ต้นทุนกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ลดต้นทุน/ข้อผิดพลาด ใช้ PDCA ? 
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แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
1. จัดท าผังกระบวนการท างาน (Process Flow Chart) 

2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3. การศึกษากระบวนการเพื่อทดสอบว่า กระบวนการดังกล่าวมีความผิดพลาดน้อย
ที่สุด 

4. มีระบบตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางการป้องกัน 

5. จัดท า Flow study เพ่ือหาว่าขั้นตอนใดสามารถลดค่าใช้จ่ายได 

6. ควรออกแบบระบบที่สามารถตรวจสอบป้องกันข้อผิดพลาดในกระบวนการเองได้ 
 

 

 
6.2 ก. การควบคุมต้นทุน (Cost Control) 
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6.2 ข. การจัดการห่วงโซอุ่ปทาน (Supply-Chain Management) 
 
(7)  การจัดการห่วงโซอุ่ปทาน  
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซอุ่ปทาน 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการเลือกผู้ส่งมอบและท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่
ส่วนราชการเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการด าเนินการของ
ส่วนราชการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

• ส่วนราชการวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบอย่างไรส่วนราชการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงอย่างไร 

• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรกับผูส้่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ด ี
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Ex: (7)  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

 
 กระบวนการ Supply Chain Management หรือ SCM เป็นกระบวนการของการบริหารทุก
ขั้นตอน นับตั้งแต่การน าเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อ จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมอื
ลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของ
ข้อมูลที่ท าให้เกิดกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้งองคก์าร การไหลเวียน
ของข้อมูลยังรวมไปถึงผู้รับบริการ และ ผู้ส่งมอบด้วย  
  

 

      Information 
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6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
(Safety and Emergency Preparedness) 

(8) ความปลอดภัย (Safety) 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย 

ระบบความปลอดภัยของส่วนราชการได้ค านึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ  
การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

ระบบความปลอดภัย สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมการ
ท างานของบุคคล 
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(9) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าส่วนราชการมีการเตรียมพร้อมต่อ

ภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ดังกล่าวไดค้ านึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้
คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 

เป็นการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน =การคาดการณ์โดยการจ าลองเหตุการณ์  
     (Scenario)   

6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
(Safety and Emergency Preparedness) 
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เครื่องมือ : Business Continuity Management Life Cycle 
• องค์ประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน  

1. BCM program management ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้มีการจัดท า BCM อย่างเหมาะสม และได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

2. Understand the organization การประเมินความเสี่ยง (Risk 
assessment) และการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact 
analysis) 

3. Determine business continuity strategy การก าหนดกลยุทธ์ใน
ภาพรวมจะท าให้การเลือกกิจกรรมหรือระบบรองรับสนับสนุนสาหรับแต่ละ 
product และ service เป็นไปอย่างสอดคล้อง และไปในทิศทางเดียวกัน 
4. Develop and implement a BCM response จัดท าแผน IMP: Incident 
Management Plan, BCP: Business continuity plan, DRP: Disaster recovery plan 

5. BCM exercising, maintaining and reviewing BCM arrangements ท าใหแ้น่ใจได้ว่า 
BCM ที่ได้จัดท าขึ้นนั้น สามารถใช้ได้จริง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

6. Embedding BCM in the organization’s culture การท าให้ BCM ผสมกลมกลืนเข้า
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
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ประเด็นการพิจารณา 

A มีการประเมนิความรุนแรงของภัยพบิัตหิรือภาวะฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานตามพันธกจิที่ส าคัญขององค์การ 

A แสดงแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพบิัตหิรือภาวะฉุกเฉินเพื่อให้การ
ท างานเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

D/L การส่ือสารและซักซ้อมให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบถงึแนวทางในการปฏบัิต ิ

D/L มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 

R/I แสดงให้เหน็ความสามารถในการให้บริการอย่างต่อเน่ืองของ
ระบบปฏิบัตกิาร 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดี 
1. ควรมีการวเิคราะห์ก าหนดแผนอย่างครบ

วงจร 
2. การสร้างระบบการบริหารความเส่ียงและ

ทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
3. การชีแ้จง ท าความเข้าใจ ซักซ้อมบุคลากร

อย่างสม ่าเสมอ 
4. ก าหนดแนวปฏิบัตใิห้ง่าย 
5. ก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมในหลาย

วธีิให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงและ
ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ 

6. ระบบการเตรียมความพร้อม ควรพจิารณา
การป้องกัน จัดการความต่อเน่ือง และการ
คืนสู่สภาพเดมิ 
 

1. แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน   

2. การบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวกิฤต                       
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6.2 ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation  Management) 

 
(10) การจัดการนวัตกรรม  
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการ
วางแผนยุทธศาสตร์  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ 
พร้อมใช้ในการด าเนินการสนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการติดตามประเมินผลของโครงการ และ
พิจารณาปรับในเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหาย และน าทรัพยากรไป
สนับสนุนโครงการอื่นที่มีล าดับความส าคัญเหนือกว่า 
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ประเด็นการพิจารณา 

A แสดงแนวทางและวธีิการในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกดินวัตกรรมใน
ส่วนราชการ 

D การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับนวัตกรรมในการท างานเพื่อสร้างบรรยากาศ
ที่ท าให้เกดินวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท างาน 

R/I เกดินวัตกรรมที่สร้างการเปล่ียนแปลงการบริการและการปฏบิัตงิานและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

R/I นวัตกรรมที่เกดิขึน้ตอบสนองต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

R/I ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพงึพอใจในการบริการและการ
ปฏิบัตงิาน 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏบิัตทิี่ดี 
1. การสร้างบรรยากาศและสนับสนุนให้เกดิ

ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
2. การพัฒนาทักษะของบุคลากร และการ

ส่งเสริมการปฏิบัตงิานในลักษณะทีมข้าม
สายงาน พัฒนาความรู้ของบุคลากรอย่าง
สม ่าเสมอ 

3. การสร้างความเข้าใจของข้อมูลต่างๆ เช่น 
ความต้องการ ความคาดหวัง ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โอกาส
เชงิยุทธศาสตร์ น าข้อมูลมาวเิคราะห์และ
พัฒนาทีมงานในการปรับปรุงการปฏบิัตงิาน 

  
 

1. การจัดการนวัตกรรม                                  
2. การจัดการความรู้ 
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