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หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร

            เพ่ือให�ส
วนราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการทํางานทั่วทั้ง
องค%การ ให�เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและสามารถส
งมอบผลผลิตแก
ผู�รับบริการและผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย 
เพ่ือให�องค%การประสบความสําเร็จอย
างยั่งยืน

หมวด 6 การมุ�งเน�นการปฏิบัติการ (Operations Focus) 
(100 คะแนน)

6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes): องค2กรมีวิธีการอย�างไรใน
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตการบริการ และกระบวนการ
ทํางานท่ีสําคัญ  (55 คะแนน)
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  กระบวนการหลัก

3

  กระบวนการสนับสนุน

กระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน

6.1 ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Product and Process Design)

(1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการออกแบบผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการทํางานเพ่ือให�เป1นไปตามข�อกําหนดที่สําคัญทั้งหมด องค%กรมีวิธีการอย
างไรใน
การนําเทคโนโลยีใหม
 ความรู�ขององค%กร ความเป1นเลิศของบริการและความคล
องตัวที่อาจต�องการใน
อนาคตมาพิจารณาในกระบวนการเหล
าน้ี
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การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบข้ันตอน อุปกรณ% เคร่ืองมือ และแนวทางใน
การดําเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการ เพ่ือให�การตอบสนองต
อข�อกําหนดของ
การออกแบบ และวัตถุประสงค%ของกระบวนการ

แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept)  =
• พันธกิจหน�าที่ตามกฎหมายที่ต้ังกรมคือ? ส่ิงที่ส
งมอบให�ผู�รับบริการ (ผลผลิต/บริการคือ?)
• การบริการครอบคลุ
มเร่ืองอะไร   ( ป;จจุบัน ?  อนาคต ?)



(2) ข�อกําหนดของบริการและกระบวนการทํางาน (Product and 
Process Requirements) 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการกําหนดข�อกําหนดท่ีสําคัญของผลผลิต การ
บริการ 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการกําหนดข�อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ
ทํางานท่ีสําคัญ(กระบวนการสร�างคุณค
า) ขององค%กรมีอะไรบ�าง  อะไรคือ
ข�อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสําคัญ (กระบวนการสร�างคุณค
า) 
เหล
าน้ี

6.1 ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Product and Process 
Design)
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ขั้นตอนการจัดทําข�อกําหนดที่สําคัญ และการนําข�อกําหนดที่สําคัญไปสู�การปฏิบัติ

• กฎหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร% 
• การสํารวจความคิดเห็นของผู�รับบริการและผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย
• ประมวลผลการสํารวจเพ่ือสรุปผลความต�องการของผู�รับบริการ การจัดลําดับ

ความสําคัญของความต�องการและ นําองค%ความรู� เทคโนโลยีสารสนเทศต
างๆรวมทัง้
ข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานมาใช�ประกอบการจัดทําข�อกําหนดของ
กระบวนการ

• แปลงความต�องการที่ได� และองค%ความรู�ต
างๆให�เป1นข�อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ

• กําหนดตัวชี้วัดกระบวนการตามข�อกําหนดที่สําคัญ
• ออกแบบกระบวนการ โดยนําข�อกําหนดและตัวชี้วัดเพ่ือควบคุมกระบวนการ 

(Process Specification)
• จัดทําคู
มือการปฏิบัติงาน 



� ขอ้กําหนดที�สําคญั
� ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร
� ความตอ้งการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
� ขอ้กําหนดดา้นกฎหมาย
� ประสทิธภิาพของกระบวนการ
� ความคุม้คา่ และการลดตน้ทนุ

 
� ปจัจยัที�สําคญั
� ขอ้จํากดัและปัญหาในอดตี
� การเตบิโตและโอกาสในอนาคต
� ปัจจัยที*อาจมผีลกระทบตอ่กระบวนการ
� ผลกระทบตอ่สงัคม/สิ*งแวดลอ้ม
� ขดีความสามารถหน่วยงาน
� ความพรอ้มของทรัพยากร
� มาตรฐานการควบคมุ
� ความคลอ่งตวัในการปรับเปลี*ยน

“ขอ้กําหนดที�สําคญั” (Key Requirement) หมายถงึ ผลลพัธท์ ี�คาดหวงัเมื�อส ิ9นสดุ
กระบวนการน ั9น 

ข�อกําหนดที่สําคัญ
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ข�อกําหนดที่สําคัญ ของกระบวนการสร�างคุณค
า ส
วนใหญ
ข�อกําหนดที่สําคัญจะมี
พ้ืนฐานมาจากหลักธรรมาภิบาล  คือ การดําเนินงานในกระบวนการใดๆ จะต�องเป1นไป 
เพ่ือ

• ความคุ�มค
า(Value for Money , Effective and Efficient)
• ความเป1นธรรม (Equitable) ตอบสนองต
อกลุ
มต
างๆ (Responsive)
• ความถูกต�องตามหลักนิติธรรม(Follow the Rule of Law)
• ความเป]ดเผยโปร
งใส (Transparent)
• การเป]ดโอกาสให�ฝ`ายต
างๆ มีส
วนร
วม (Participatory)
• สามารถตรวจสอบ อธิบายได� และมีเจ�าภาพรับผิดชอบที่ชัดเจน (Accountable)

“ข�อกําหนดที่สําคัญ” (Key Requirement) หมายถึง 
ผลลัพธ2ที่คาดหวังเม่ือสิ้นสุดกระบวนการน้ัน 



1. เม่ือได�กําหนดกระบวนการสร�างคุณค
า และข�อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ นําไปสู
การ
ออกแบบกระบวนการ โดยคํานึงถึง

• แปลงข�อกําหนดที่สําคัญไปสู
การออกแบบกระบวนการ

• วิเคราะห%ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต
อกระบวนการอ่ืนๆ  หรือต
อสภาพแวดล�อมอ่ืนๆ

• มีวิธีการวัดผลของกระบวนการว
ามีตัวชี้วัดสําคัญที่บ
งชี้ประสิทธิผลของกระบวนการ

• วิเคราะห%ขีดความสามารถและองค%ความรู�ของบุคลากรที่ดําเนินการได�

• การวิเคราะห%เทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน
วยงานอ่ืน (Benchmarking) หรือ 
หน
วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป1นเลิศ (Best Practices)

2. การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผล (รอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน , การใช�เทคโนโลยี ) 

3. กําหนดผู�รับผิดชอบที่ชัดเจน  

6.1 ก. (2)  การออกแบบกระบวนการ
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� ปQจจัยเก่ียวข�องท่ีสําคัญ

� องค2ความรู�และ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง

� ข้ันตอนระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน

� การควบคุมค�าใช�จ�าย

� ปQจจัยเร่ืองประสิทธิภาพ

� ปQจจัยเร่ืองประสิทธิผล 10

6.1 ก. (2)  แนวทางการดําเนินการ (ต�อ)



การออกแบบกระบวนการทํางาน 

11

ข้ันตอนการออกแบบกระบวนการ

-ผลผลิตหรือคุณค
าท่ีส
งมอบให�กับ
ผู�รับบริการและผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย
-ความต�องการขอผู�รับบริการ
-Process Owner
-ทีมผู�ออกแบบ
-ขอบข
ายของระบบงานต
างๆ
-ผู�ส
งมอบและท่ีมาของทรัพยากร

การแปลงข�อกําหนด
ท้ังหลายมาเป1นผลลัพธ% 

และตัวชี้วัดในกระบวนการ 
โดยผ
านข้ันตอนการ
วิเคราะห% Process 

Mapping dทดลองการใช�
ก
อนดําเนินงาน

จริง

ควบคุมดูแลระบบงาน
เม่ือนําไปใช�จริง

รวมท้ังการบูรณาการ
กับระบบงานเดิม และ

กระบวนการ
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  ข�อกําหนดท่ีสําคัญ
ของกระบวนกํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการนํ้ามัน

การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ข�อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

1. ความคุ�มค
า(Value for Money , Effective and 
Efficient)

• ปjองกันไม
ให� เ กิดความเสียหายอันเ น่ืองมาจาก
เหตุการณ%ในเร่ืองความปลอดภัย และให�เป1นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ%ในด�านส่ิงแวดล�อม

• สามารถควบคุมความเส่ียงในด�านความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล�อมท่ีจะเกิดขึ้น โดยไม
ส้ินเปลืองค
าใช�จ
าย
ของรัฐ ผู�ประกอบการ จนมากเกิดไป

2. ความเป1นธรรม (Equitable)  ตอบสนองต
อกลุ
มต
างๆ 
(Responsive)

• ไ ม
 เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ  ส น อ ง ค ว า ม ต� อ ง ก า ร ข อ ง
ผู�ประกอบการ และประชาชนอย
างเสมอภาพ

3. ความถูกต�องตามหลักนิติธรรม(Follow the Rule of 
Law)

• ไม
มีทางเล่ียง หรือใช�ช
องโหว
ทางกฎหมายในทางผิด 
ท้ังในส
วนผู�ประกอบการ และเจ�าหน�าท่ี

ผลลัพธ%ของกระบวนการ คือ สถานประกอบการมีความปลอดภัย
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  ข�อกําหนดท่ีสําคัญ (ต�อ)
ของกระบวนกํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการนํ้ามัน

การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ข�อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

4. ความเป]ดเผยโปร
งใส (Transparent) • มีและประกาศ หลักเกณฑ%และวิธีการในการกํากับ 
ตรวจสอบ ท่ีชัดเจน และเป1นท่ีรับทราบโดยท่ัวไป

5. การเป]ดโอกาสให�ฝ̀ายต
างๆ มีส
วนร
วม (Participatory) • การรับฟ;งความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�อง ในการร
าง
กฎหมาย หลักเกณฑ% และระเบียบ

• มีช
องทางในการรับฟ;งความคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�อง

6. สามารถตรวจสอบ อธิบายได� และมีเจ�าภาพรับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน (Accountable)

• มีผู�รับผิดชอบแต
ละขั้นตอน ท่ีชัดเจน สามารถระบุตัว
เจ�าภาพได�

ผลลัพธ%ของกระบวนการ คือ สถานประกอบการมีความปลอดภัย



ใบงาน  การจัดทําข�อกําหนดกําหนดของกระบวนการสร�างคุณค�า

กระบวนการสร�าง
คุณค�า

ข�อมูลของกระบวนการสร�างคุณค�า

ความคุ�มค�า
และการลด

ต�นทุน

สรุป

ข�อกําหนด
ความต�องการ
ของผู�รับริการ

ความต�องการของผู�
มีส�วนได�ส�วนเสีย

ด�าน
กฎหมาย

ด�าน
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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การวเิคราะหข์อ้กําหนดที*สําคญั

รายช่ือ
กระบวนการ ข�อกําหนดที่สําคัญจาํแนกตามปQจจยัการวิเคราะห2

สรุปข�อกําหนดที่
สําคัญความต�องการ

ของ
ผู�รับบริการ

ความต�องการ
ของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสีย

ข�อกําหนดด�าน
กฎหมาย

ประสิทธิ

ภาพ

ความคุ�มค�า 
และการลด

ต�นทุน

กระบวนการ
ถ
ายทอดความรู�
ต�านการผลิตพืช

ชัดเจน 
ถูกต�อง ใช�ได�
จริง

สินค�าเกษตรมี
คุณภาพ

มาตรฐาน GAP ประหยัด
ทรัพยากร

คุ�มค
า 1. ชัดเจน

2. ถูกต�อง  

3. ใช�ได�จริง

กระบวนการ
ส
งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ% 
OTOP

ตรงกับความ
ต�องการของ
ตลาด

ผลิตภัณฑ%มี
คุณภาพ

ลิขสิทธิ์สินค�า ทันต
อความ
ต�องการของ
การตลาด

ต�นทุนตํ่า ตรงกับความ
    ต�องการของ
    ตลาด
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กระบวนการ ข�อกําหนดที่สําคัญ ตัวช้ีวัดผลกระบวนการ

กระบวนการถ
ายทอดความรู� 1. ชัดเจน

2. ถูกต�อง 

3. ใช�ได�จริง

•  ร�อยละขององค%ความรู�ท่ีนําไปถ
ายทอดมาจาก

    แหล
งข�อมูลท่ีน
าเช่ือถอื/ ผู�เช่ียวชาญ

•  ระดับความรู�ความเข�าใจของผู�รับบริการ

•  จํานวนองค%ความรู�ท่ีถ
ายทอดแล�วผู�รับบริการได�  

    นําไปปฏิบัติจริง

กระบวนการส
งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ% OTOP

ตรงกับความต�องการของ ตลาด •  ร�อยละของผลิตภัณฑ%ท่ีส
งเสริมท่ีมีการวิจัย

   ตลาด

•  ร�อยละของสินค�า OTOP ท่ีสามารถจําหน
ายได�

   ในแต
ละเดือน

 ข�อกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดกระบวนการทํางานที่สําคัญ

17

6.1ข.การจัดการกระบวนการ (Process Management)

(3) การนํากระบวนการไปปฏิบัติ (Process Implementation)

• องค%กรมั่นใจได�อย
างไรว
าการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการ
เหล
าน้ีจะเป1นไปตามข�อกําหนดท่ีสําคัญ 

• มีตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญ และตัววัดในกระบวนการท่ี
องค%กรใช�ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางานอะไรบ�าง

• ตัววัดเหล
าน้ีเช่ือมโยงกับผลการดําเนินการ  และ  คุณภาพของผลผลิต
และการบริการท่ีส
งมอบอย
างไร
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การกําหนดกลไกการควบคุมและการนําไปใช�ส�วนที่เก่ียวข�องกับกลไกในการควบคุม

จุดควบคุม = คุมคุณภาพ ต�นทุน คุมความคุ�มค
า คุมจํานวน การสูญเสีย



Key Performance Measures

ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 

• ตัวช้ีวัด หรือ ตัววัด ใช�ประโยชน%เพ่ือติดตามควบคุมกระบวนการท้ังในลักษณะวันต
อวัน
หรือรายงานผลเป1นระยะๆ 

• ตัวช้ีวัดของป;จจัยนําเข�า ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ (In Process Measures) และตัวช้ีวัด
ผลผลิตจากกระบวนการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือ ท้ังหมด)
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ประเด็นหลักของการควบคุมกระบวนการ
1. การควบคุมคุณภาพ
2. การควบคุมต�นทุน
3. การควบคุมทรัพยากร
4. การควบคุมความเส่ียงและการสูญเสีย
5. การควบคุมเวลา
6. การควบคุมเอกสารและการรายงานผล

20

จุดวกิฤต

ที่มา ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ



ตัวอย�าง : การวิเคราะห2จุดควบคุมและมาตรฐานการควบคุมของการให�บริการ
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การควบคุมกระบวนการ

คุณลักษณะ
ของการ
ควบคุม

จุดควบคุม หน�วยวัด ค�ามาตรฐาน/
เป_าหมาย

วิธีการวัด ความถ่ีห�าง ผู�รับผิดชอบ

ระยะเวลารอ
คอยต�องไม
เกิน 
5 นาที

ผู�มารับบัตรคิว นาที/จํานวน
คนรอคอยเกิน 
5 นาท่ี

ร�อยละ 90
ของผู�มารับ
บริการ

จากบัตรคิวท่ี
ผู�รับบริการยืน
ให�

ทุกช่ัวโมง เจ�าหน�าท่ีรับ
บริการ

(4) กระบวนการสนับสนุน (Support Process)

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการกําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ
ขององค%กรมีอะไรบ�าง 

• องค%กรม่ันใจได�อย
างไรว
าการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหล
าน้ีจะเป1นไปตามข�อกําหนดที่
สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค%กร

6.1ข.การจัดการกระบวนการ (Process Management)
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กระบวนการสนับสนุน คือ กระบวนการที่มีความสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่สร�างคุณค
า
ให�แก
ส
วนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงานประจําวัน

หลักการออกแบบ ข�อกําหนด คือ 
• ประโยชน%
• ประหยัด 
• ประสานงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนการสนับสนุน 
• ข้ึนอยู
กับข�อกําหนด และเงื่อนไขที่ใช�ในการออกแบบ 

รวมทั้งความต�องการผู�รับบริการ
• ผลลัพธ%กระบวนการสนับสนุน อาจแบ
งเป1น 3 กลุ
ม 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และต�นทุน



ตัวอย�าง: กระบวนการสนับสนุนในส�วนราชการ

• กระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ
• การเงินการบัญชี
• การจัดทําฐานข�อมูล
• การดูแลระบบสรสนเทศ
• กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
• กระบวนการส่ือสารและประชาสัมพันธ%
• การจัดการส่ิงอํานวยความสะดวก
• งานด�านกฎหมาย
• งานด�านบริหารโครงการ
• งานบริหารงานทั่วไป

23

การจัดการกระบวนการ
สนับสนุนเช
นเดียวกับ

กระบวนการสร�างคุณค
าและ
สามารถใช�แนวคิดวิธีการ

เคร่ืองมือที่คล�ายคลึงกันได�

ท่ี  กระบวนการสนับสนุน ข�อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

1 กระบวนการสนับสนุนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร

- ดําเนินการถูกต�อง ครบถ�วน ตามระเบียบที่
กําหนด

- มีความโปร
งใส เป1นธรรม สามารถจําแนกความ
แตกต
างของบุคลากรได�ตามผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ

2 กระบวนการสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

- ความน
าเชื่อถือและการยอมรับผลการประเมิน
- ผู�รับบริการและผู�มีส
วนได� ส
วนเสีย มีความพึง

พอใจ

3 กระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการ - มีระบบการจัดเก็บข�อมูลที่ทันสมัย
- ผู�รับบริการและผู�มีส
วนได� ส
วนเสีย มีความพึง

พอใจ



กระบวนการ ขอ้กําหนดที�สําคญั ตวัชี9วดัผลกระบวนการ

กระบวนการด�านการเงิน 1. ถูกต�อง 1.  จํานวนคร้ังของความผิดพลาดการ

จ
ายเงิน

กระบวนการรับส
ง
เอกสาร 

1. ความรวดเร็ว

2.  ความถูกต�อง

3.  เอกสารไม
สูญหาย  

1. ร�อยละของเอกสารรับส
งเอกสารภายใน

เวลาที่กําหนด

2. จํานวนคร้ังของความผิดพลาดการจ
ายเงิน

3. จํานวนเอกสารที่สูญหายลดลง

 ข�อกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุน
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การจําแนกกระบวนการท่ีสําคัญและกระบวนการสนับสนุน
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กระบวนการท่ีสําคัญ กระบวนการสนับสนุน

ช่ือกระบวนการ ข�อกําหนดที่
สําคัญ

ตัวช้ีวัดผล
กระบวนการ

ช่ือกระบวนการ ข�อกําหนดที่
สําคัญ

ตัวช้ีวัดผล
กระบวนการ



(5) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ  (Product and 
Process Improvement)
• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือปรับปรุง

ผลผลิต การบริการ และผลการดําเนินการ และลดความผิดพลาด การ
ทํางานซํ้า และความสูญเสียของกระบวนการ

6.1 ข.การจัดการกระบวนการ (Process Management)
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แนวคิดระบบ Lean Government : การลดความสูญเสีย (Waste) 
1. การรอ (waiting) 5. การเก็บงานไว�ทํา (inventory)
2. การเคลื่อนย�าย (Transport) 6. การทํางานมากเกินไป (Over Producing)
3. การแก�ไขข�อผิดพลาด (Defect) 7. การเคลื่อนไหวท่ีไม�จําเปiน (Movement)
4. การทํางานซํ้าซ�อน (Over Processing) 

28



ใบงาน  การปรับปรุงกระบวนการสร�างคุณค�า

กระบวน

การสร�าง
คุณค�า

กระบวนการ
ปQจจุบัน(Work 

Flow )

ข�อ

กําหนด

ตัวชี้วัด กระบวนการที่
ออกแบบใหม� 
(Work Flow )

A……. 1.........

2..........

1.........

2..........

1.........

2..........

1. ...........

2. ............

B........... 1.........

2..........

1.........

2..........

1.........

2..........

1.........

2..........
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness): 
องค2กรมีวิธีการอย�างไร เพ่ือให�มั่นใจว�ามีการบริหารจดัการการปฏิบัติการ
อย�างมีประสิทธิผลท้ังในปQจจุบันและในอนาคต (45 คะแนน)
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6.2 ก. การควบคุมต�นทุน (Cost Control)
(6) การควบคุมต�นทุน

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการควบคุมต�นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ องค%กรนําเร่ืองของ
รอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งป;จจัยด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ มาพิจารณาใน
การออกแบบกระบวนการทํางานเหล
าน้ีอย
างไร 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการปjองกันไม
ให�เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให�บริการ 
และการทํางานซ้ํา รวมทั้งการลดต�นทุนค
าประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพ
ของลูกค�าให�น�อยที่สุด (*) 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการลดต�นทุนโดยรวมที่เก่ียวข�องกับการตรวจสอบ การทดสอบ 
และการตรวจสอบระบวนการหรือผลการดําเนินการ (*)

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการสร�างความสมดุลระหว
างความต�องการควบคุมต�นทุนกับ
ความต�องการของลูกค�า
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6.2 ก. การควบคุมต�นทุน (Cost Control)

แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ2

1. จัดทําผังกระบวนการทํางาน (Process Flow Chart)

2. การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน

3. การศึกษากระบวนการเพ่ือทอสอบว�า กระบวนการดังกล�าวมีความผิดพลาดน�อยท่ีสุด

4. มีระบบตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางการป_องกัน

5. จัดทํา Flow study เพ่ือหาว�าข้ันตอนใดสามารถลดค�าใช�จ�ายได

6. ควรออกแบบระบบท่ีสามารถตรวจสอบป_องกันข�อผิดพลาดในกระบวนการเองได�

32



6.2 ข. การจัดการห�วงโซ�อุปทาน (Supply-Chain Management)

(7)  การจัดการห�วงโซ�อุปทาน 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการจัดการห
วงโซ
อุปทาน

•  องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการเลือกผู�ส
งมอบและทําให�มั่นใจได�ว
าผู�ส
งมอบ
ท่ีองค%กรเลือกมีคุณสมบัติและพร�อมท่ีจะช
วยยกระดับผลการดําเนินการ
ขององค%กรและความพึงพอใจของลูกค�า

•  องค%กรวัดและประเมินผลการดําเนินการของผู�ส
งมอบอย
างไรองค%กรให�
ข�อมูลปjอนกลับแก
ผู�ส
งมอบเพ่ือช
วยให�เกิดการปรับปรุงอย
างไร

•  องค%กรดําเนินการอย
างไรกับผู�ส
งมอบท่ีมีผลการดําเนินการท่ีไม
ดี
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Ex: (7)  การจัดการห�วงโซ�อุปทาน 

 กระบวนการ Supply Chain Management หรือ SCM เป1นกระบวนการของการบริหารทุกข้ันตอน 
นับต้ังแต
การนําเข�าวัตถุดิบสู
กระบวนการผลิต กระบวนการส่ังซ้ือ จนกระทั่งส
งสินค�าถึงมือลูกค�าให�มี
ความต
อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร�อมกับสร�างระบบให�เกิดการไหลเวียนของข�อมูลที่ทําให�เกิด
กระบวนการทํางานของแต
ละหน
วยงานส
งผ
านไปทั่วทั้งองค%การ การไหลเวียนของข�อมูลยังรวมไปถึง
ผู�รับบริการ และ ผู�ส
งมอบด�วย 
 

Information
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6.2 ค. การเตรียมพร�อมด�านความปลอดภัยและต�อภาวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)

(8) ความปลอดภัย (Safety)
• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการทําให�มีสภาพแวดล�อมการปฏิบัติการท่ี

ปลอดภัย ระบบความปลอดภัยขององค%กรได�คํานึงถึงการปjองกันอุบัติเหตุ 
การตรวจสอบ การวิเคราะห%ต�นเหตุของความล�มเหลว และการทําให�คืนสู

สภาพเดิมอย
างไร
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ระบบความปลอดภัย สภาพแวดล�อมของสถานที่ทํางาน  สภาพแวดล�อมการ
ทํางานของบุคคล

(9) การเตรียมพร�อมต�อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรเพ่ือทําให�มัน่ใจว
าองค%กรมีการเตรยีมพร�อมต
อภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร�อมต
อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ดังกล
าวได�คํานึงถึงการปjองกัน ความต
อเน่ืองของการดําเนินการ และการ
ทําให�คืนสู
สภาพเดิมอย
างไร

6.2 ค. การเตรียมพร�อมด�านความปลอดภัยและต�อภาวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)
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เปiนการเตรียมพร�อมต�อภาวะฉุกเฉิน =การคาดการณ%โดยการจําลองเหตุการณ% 
(Scenario)  



เคร่ืองมือ : Business Continuity Management Life Cycle
• องค%ประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน 

1. BCM program management ผู�บริหารระดับสูงต�องเข�ามามีส
วนร
วมเพ่ือให�มีการจัดทํา 
BCM อย
างเหมาะสม และได�รับการสนับสนุนอย
างเพียงพอ

2. Understand the organization การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) และการ
วิเคราะห%ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact analysis)

3. Determine business continuity strategy การกําหนดกลยุทธ%ในภาพรวมจะทาให�การ
เลือกกิจกรรมหรือระบบรองรับสนับสนุนสาหรับแต
ละ product และ service เป1นไปอย
าง
สอดคล�อง และไปในทิศทางเดียวกัน

4. Develop and implement a BCM response จัดทาแผน IMP: Incident 
Management Plan, BCP: Business continuity plan, DRP: Disaster recovery plan

5. BCM exercising, maintaining and reviewing BCM arrangements ทําให�แน
ใจได�
ว
า BCM ท่ีได�จัดทําขึ้นน้ัน สามารถใช�ได�จริง และมีข�อมูลท่ีเป1นป;จจุบนั

6. Embedding BCM in the organization’s culture การทําให� BCM ผสมกลมกลืนเข�า
จนเป1นวัฒนธรรมองค%กร
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Business Continuity
Planning Process

ข้ันตอนท่ี 1 : Analysis Phase
เป1นข้ันตอนการวิเคราะห%ป;จจัยเส่ียงและผลกระทบที่เรียกว
า
การทํา“Business Impact Analysis” (BIA)
ข้ันตอนท่ี 2 : Solution Design Phase
เป1นข้ันตอนในออกแบบยุทธศาสตร%ในการกู�ข�อมูล (Disaster 
Recovery) ที่เหมาะสมกับความต�องการขององค%กร
ข้ันตอนท่ี 3 : Implementation Phase
เป1นข้ันตอนในการนํายุทธศาสตร%ที่ออกแบบไว�ในข้ันตอนที่ 2 
มาทําเป1นแผนปฏิบัติการ โดยการเขียนแผน Business 
Continuity (BC) ที่สามารถนาไปใช�ปฏิบัติจริงได�
ข้ันตอนท่ี 4 : Testing and Organization Acceptance 
Phase
เป1นข้ันตอนในการทดสอบแผน Business Continuity ที่ได�
เขียนไว�ในข้ันตอนที่ 3 ว
าสามารถนํามาใช�งานได�จริงเม่ือเกิด
ป;ญหาหรือไม

ข้ันตอนท่ี 5 : Maintenance Phase
เป1นข้ันตอนในการปรับปรุงแผน BCP ในคู
มือ BCP ให�เป1น
ป;จจุบัน 40



ที่มา การเตรียมความพร�อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

6.2 ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation  Management)
(10) การจัดการนวัตกรรม 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการจัดการนวัตกรรม 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการพิจารณาโอกาสในการสร�างนวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร% 

• องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการทําให�ทรัพยากรด�านการเงินและด�านอ่ืนๆ พร�อมใช�ในการ
ดําเนินการสนับสนุนโอกาสในการสร�างนวัตกรรม

•  องค%กรมีวิธีการอย
างไรในการติดตามประเมินผลของโครงการ และพิจารณาปรับในเวลาที่
เหมาะสมเพ่ือลดความเสียหาย และนําทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอ่ืนที่มีลําดับความสําคัญ
เหนือกว
า
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นวัตกรรม หมายถึง 
• การเปล่ียนแปลงที่สําคัญเพ่ือปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการทํางาน หรือประสิทธิผล รวมทั้ง

สร�างมูลค
าใหม


• เป1นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต มาปรับใช�เพ่ือการทํางานในรูปแบบใหม




ที่มา กระบวนการการคิดค�นนวัตกรรมตาม ADDIE MODEL กรมควบคุมโรค

ที่มา RD Smart Tax Application นวัตกรรมใหม�ในการให�บริการธุรกรรม
ภาครัฐของกรมสรรพากร



หมวด 6  การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร
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PMQA FL  หมวด 6
การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร
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