หมวด 6 การมุง
่ เน้นระบบปฏิบ ัติการ
เพื่อใหสวนราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการทํางานทั่วทั้ง
องค%การ ใหเกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและสามารถสงมอบผลผลิตแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อใหองค%การประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

1

หมวด 6 การมุงเนนการปฏิบัติการ (Operations Focus)
(100 คะแนน)
6.1 กระบวนการทํางาน (Work Processes): องค2กรมีวิธีการอยางไรใน
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลผลิตการบริการ และกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ (55 คะแนน)

2

กระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการหลัก

กระบวนการสนับสนุน
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6.1 ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Product and Process Design)
(1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) องค%กรมีวิธีการอยางไรในการออกแบบผลผลิต การ
บริการ และกระบวนการทํางานเพื่อใหเป1นไปตามขอกําหนดที่สําคัญทั้งหมด องค%กรมีวิธีการอยางไรใน
การนําเทคโนโลยีใหม ความรูขององค%กร ความเป1นเลิศของบริการและความคลองตัวที่อาจตองการใน
อนาคตมาพิจารณาในกระบวนการเหลานี้
แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) =
• พันธกิจหนาที่ตามกฎหมายที่ตั้งกรมคือ? สิ่งที่สงมอบใหผูรับบริการ (ผลผลิต/บริการคือ?)
• การบริการครอบคลุมเรื่องอะไร ( ป;จจุบัน ? อนาคต ?)
การออกแบบกระบวนการ หมายถึง การออกแบบขั้นตอน อุปกรณ% เครื่องมือ และแนวทางใน
การดําเนินการและวิธีการในการควบคุมกระบวนการ เพื่อใหการตอบสนองตอขอกําหนดของ
การออกแบบ และวัตถุประสงค%ของกระบวนการ
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6.1 ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน (Product and Process
Design)
(2) ขอกําหนดของบริการและกระบวนการทํางาน (Product
and
Process Requirements)
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญของผลผลิต การ
บริการ
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ(กระบวนการสรางคุณคา) ขององค%กรมีอะไรบาง อะไรคือ
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สําคัญ (กระบวนการสรางคุณคา)
เหลานี้
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ขั้นตอนการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ และการนําขอกําหนดที่สําคัญไปสูการปฏิบัติ
• กฎหมาย พันธกิจและยุทธศาสตร%
• การสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
• ประมวลผลการสํารวจเพื่อสรุปผลความตองการของผูรับบริการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการและ นําองค%ความรู เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆรวมทัง้
ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานมาใชประกอบการจัดทําขอกําหนดของ
กระบวนการ
• แปลงความตองการที่ได และองค%ความรูตางๆใหเป1นขอกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการ
• กําหนดตัวชี้วัดกระบวนการตามขอกําหนดที่สําคัญ
• ออกแบบกระบวนการ โดยนําขอกําหนดและตัวชี้วัดเพื่อควบคุมกระบวนการ
(Process Specification)
• จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
6

ิ9 สุด
“ข้อกําหนดทีสําค ัญ” (Key Requirement) หมายถึง ผลล ัพธ์ทคาดหว
ี
ังเมือสน
กระบวนการนน
ั9
ปัจจ ัยทีสําค ัญ
ข ้อจํากัดและปั ญหาในอดีต
การเติบโตและโอกาสในอนาคต
ปั จจัยทีอ
* าจมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ผลกระทบต่อสงั คม/สงิ* แวดล ้อม
ขีดความสามารถหน่วยงาน
ความพร ้อมของทรัพยากร
มาตรฐานการควบคุม
ความคล่องตัวในการปรับเปลีย
* น

ข้อกําหนดทีสําค ัญ
ความต ้องการผู ้รับบริการ
ี
ความต ้องการผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ข ้อกําหนดด ้านกฎหมาย
ิ ธิภาพของกระบวนการ
ประสท
ความคุ ้มค่า และการลดต ้นทุน

ขอกําหนดที่สําคัญ
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“ขอกําหนดที่สําคัญ” (Key Requirement) หมายถึง
ผลลัพธ2ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น
ขอกําหนดที่สําคัญ ของกระบวนการสรางคุณคา สวนใหญขอกําหนดที่สําคัญจะมี
พื้นฐานมาจากหลักธรรมาภิบาล คือ การดําเนินงานในกระบวนการใดๆ จะตองเป1นไป
เพื่อ
•
•
•
•
•
•

ความคุมคา(Value for Money , Effective and Efficient)
ความเป1นธรรม (Equitable) ตอบสนองตอกลุมตางๆ (Responsive)
ความถูกตองตามหลักนิติธรรม(Follow the Rule of Law)
ความเป]ดเผยโปรงใส (Transparent)
การเป]ดโอกาสใหฝ`ายตางๆ มีสวนรวม (Participatory)
สามารถตรวจสอบ อธิบายได และมีเจาภาพรับผิดชอบที่ชัดเจน (Accountable)
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6.1 ก. (2) การออกแบบกระบวนการ
1. เมื่อไดกําหนดกระบวนการสรางคุณคา และขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ นําไปสูการ
ออกแบบกระบวนการ โดยคํานึงถึง
• แปลงขอกําหนดที่สําคัญไปสูการออกแบบกระบวนการ
• วิเคราะห%ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอกระบวนการอื่นๆ หรือตอสภาพแวดลอมอื่นๆ
• มีวิธีการวัดผลของกระบวนการวามีตัวชี้วัดสําคัญที่บงชี้ประสิทธิผลของกระบวนการ
• วิเคราะห%ขีดความสามารถและองค%ความรูของบุคลากรที่ดําเนินการได
• การวิเคราะห%เทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนวยงานอื่น (Benchmarking) หรือ
หนวยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป1นเลิศ (Best Practices)
2. การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผล (รอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน , การใชเทคโนโลยี )
3. กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
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6.1 ก. (2) แนวทางการดําเนินการ (ตอ)

ปQจจัยเกี่ยวของที่สําคัญ
องค2ความรูและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน
การควบคุมคาใชจาย
ปQจจัยเรื่องประสิทธิภาพ
ปQจจัยเรื่องประสิทธิผล
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10

การออกแบบกระบวนการทํางาน
-ผลผลิ ตหรื อ คุณ คาที่ส งมอบใหกั บ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
-ความตองการขอผูรับบริการ
-Process Owner
-ทีมผูออกแบบ
-ขอบขายของระบบงานตางๆ
-ผูสงมอบและที่มาของทรัพยากร

การแปลงขอกําหนด
ทั้งหลายมาเป1นผลลัพธ%
และตัวชี้วัดในกระบวนการ
โดยผานขั้นตอนการ
วิเคราะห% Process
Mapping

dทดลองการใช
กอนดําเนินงาน
จริง

ควบคุมดูแลระบบงาน
เมื่อนําไปใชจริง
รวมทั้งการบูรณาการ
กับระบบงานเดิม และ
กระบวนการ

ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ
11
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ขอกําหนดที่สําคัญ
ของกระบวนกํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการน้ํามัน
ผลลัพธ%ของกระบวนการ คือ สถานประกอบการมีความปลอดภัย
การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

1. ความคุมคา(Value for Money , Effective and • ปj อ งกั น ไมใหเกิ ด ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจาก
Efficient)
เหตุการณ%ในเรื่องความปลอดภัย และใหเป1นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ%ในดานสิ่งแวดลอม
• สามารถควบคุมความเสี่ยงในดานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น โดยไมสิ้น เปลือ งคาใชจาย
ของรัฐ ผูประกอบการ จนมากเกิดไป
2. ความเป1นธรรม (Equitable) ตอบสนองตอกลุมตางๆ • 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
(Responsive)
ผูประกอบการ และประชาชนอยางเสมอภาพ
3. ความถูกตองตามหลักนิติธรรม(Follow the Rule of • ไมมีทางเลี่ยง หรือใชชองโหวทางกฎหมายในทางผิด
Law)
ทั้งในสวนผูประกอบการ และเจาหนาที่

13

ขอกําหนดที่สําคัญ (ตอ)
ของกระบวนกํากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการน้ํามัน
ผลลัพธ%ของกระบวนการ คือ สถานประกอบการมีความปลอดภัย
การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ความเป]ดเผยโปรงใส (Transparent)

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
• มีและประกาศ หลักเกณฑ%และวิธีการในการกํากับ
ตรวจสอบ ที่ชัดเจน และเป1นที่รับทราบโดยทั่วไป

5. การเป]ดโอกาสใหฝ`ายตางๆ มีสวนรวม (Participatory) • การรั บ ฟ; ง ความคิ ด เห็ น จากผู เกี่ ย วของ ในการราง
กฎหมาย หลักเกณฑ% และระเบียบ
• มีชองทางในการรับฟ;งความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
6. สามารถตรวจสอบ อธิบายได และมีเจาภาพรับผิดชอบ • มีผูรับผิดชอบแตละขั้นตอน ที่ชัดเจน สามารถระบุตัว
ที่ชัดเจน (Accountable)
เจาภาพได
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ใบงาน การจัดทําขอกําหนดกําหนดของกระบวนการสรางคุณคา
กระบวนการสราง
คุณคา

ขอมูลของกระบวนการสรางคุณคา
ดาน
กฎหมาย

ดาน
ประสิทธิภาพ

ความคุมคา
สรุป
และการลด ขอกําหนด
ตนทุน

ความตองการ
ของผูรับริการ

ความตองการของผู
มีสวนไดสวนเสีย

A…….

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

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

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

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

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

B............

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

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

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

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

1..............
2...............
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การวิเคราะห์ข ้อกําหนดทีส
* ําคัญ
รายชื่อ
กระบวนการ

กระบวนการ
ถายทอดความรู
ตานการผลิตพืช

ขอกําหนดที่สําคัญจําแนกตามปQจจัยการวิเคราะห2
ความตองการ ความตองการ
ของ
ของผูมีสวนได
ผูรับบริการ
สวนเสีย

ขอกําหนดดาน
กฎหมาย

ชัดเจน
ถูกตอง ใชได
จริง

สินคาเกษตรมี
คุณภาพ

มาตรฐาน GAP

ประหยัด
ทรัพยากร

คุมคา

ผลิตภัณฑ%มี
คุณภาพ

ลิขสิทธิ์สินคา

ทันตอความ
ตองการของ
การตลาด

ตนทุนต่ํา

กระบวนการ
ตรงกับความ
สงเสริมการ
ตองการของ
พัฒนาผลิตภัณฑ% ตลาด
OTOP

ประสิทธิ
ภาพ

ความคุมคา
และการลด
ตนทุน

สรุปขอกําหนดที่
สําคัญ

1. ชัดเจน
2. ถูกตอง
3. ใชไดจริง
ตรงกับความ
ตองการของ
ตลาด
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ขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดกระบวนการทํางานที่สําคัญ
กระบวนการ

ขอกําหนดที่สําคัญ

กระบวนการถายทอดความรู 1. ชัดเจน
2. ถูกตอง
3. ใชไดจริง

ตัวชี้วัดผลกระบวนการ
• รอยละขององค%ความรูที่นําไปถายทอดมาจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ/ ผูเชี่ยวชาญ
• ระดับความรูความเขาใจของผูรับบริการ
• จํานวนองค%ความรูที่ถายทอดแลวผูรับบริการได
นําไปปฏิบัติจริง

กระบวนการสงเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ% OTOP

ตรงกับความตองการของ ตลาด

• รอยละของผลิตภัณฑ%ที่สงเสริมที่มีการวิจัย
ตลาด
• รอยละของสินคา OTOP ที่สามารถจําหนายได
ในแตละเดือน
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6.1ข.การจั ด การกระบวนการ (Process

Management)

(3) การนํากระบวนการไปปฏิบัติ (Process Implementation)
• องค% ก รมั่ น ใจไดอยางไรวาการปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น ของกระบวนการ
เหลานี้จะเป1นไปตามขอกําหนดที่สําคัญ
• มีตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญ และตัววัดในกระบวนการที่
องค%กรใชในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางานอะไรบาง
• ตัววัดเหลานี้เชื่อมโยงกับผลการดําเนินการ และ คุณภาพของผลผลิต
และการบริการที่สงมอบอยางไร
การกําหนดกลไกการควบคุมและการนําไปใชสวนที่เกี่ยวของกับกลไกในการควบคุม
จุดควบคุม = คุมคุณภาพ ตนทุน คุมความคุมคา คุมจํานวน การสูญเสีย
18

Key Performance Measures
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
• ตัวชี้วัด หรือ ตัววัด ใชประโยชน%เพื่อติดตามควบคุมกระบวนการทัง้ ในลักษณะวันตอวัน
หรือรายงานผลเป1นระยะๆ
• ตัวชี้วัดของป;จจัยนําเขา ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ (In Process Measures) และตัวชี้วัด
ผลผลิตจากกระบวนการ (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือ ทั้งหมด)
ประเด็นหลักของการควบคุมกระบวนการ
1. การควบคุมคุณภาพ
2. การควบคุมตนทุน
3. การควบคุมทรัพยากร
4. การควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสีย
5. การควบคุมเวลา
6. การควบคุมเอกสารและการรายงานผล
19

จุดวิกฤต

ที่มา ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ
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ตัวอยาง : การวิเคราะห2จุดควบคุมและมาตรฐานการควบคุมของการใหบริการ
การควบคุมกระบวนการ
คุณลักษณะ
ของการ
ควบคุม

จุดควบคุม

ระยะเวลารอ ผูมารับบัตรคิว
คอยตองไมเกิน
5 นาที

หนวยวัด

คามาตรฐาน/
เป_าหมาย

วิธีการวัด

ความถี่หาง

ผูรับผิดชอบ

นาที/จํานวน
คนรอคอยเกิน
5 นาที่

รอยละ 90
ของผูมารับ
บริการ

จากบัตรคิวที่
ผูรับบริการยืน
ให

ทุกชั่วโมง

เจาหนาที่รับ
บริการ
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6.1ข.การจั ด การกระบวนการ (Process

Management)

(4) กระบวนการสนับสนุน (Support Process)
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ
ขององค%กรมีอะไรบาง
กระบวนการสนับสนุน คือ กระบวนการที่มีความสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการที่สรางคุณคา
ใหแกสวนราชการ บุคลากร และการปฏิบัติงานประจําวัน
• องค%กรมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหลานี้จะเป1นไปตามขอกําหนดที่
สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค%กร
หลักการออกแบบ ขอกําหนด คือ
• ประโยชน%
• ประหยัด
• ประสานงาน

ตัวชี้วัดของกระบวนการสนับสนุน
• ขึ้นอยูกับขอกําหนด และเงื่อนไขที่ใชในการออกแบบ
รวมทั้งความตองการผูรับบริการ
• ผลลัพธ%กระบวนการสนับสนุน อาจแบงเป1น 3 กลุม
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และตนทุน
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ตัวอยาง: กระบวนการสนับสนุนในสวนราชการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
การเงินการบัญชี
การจัดทําฐานขอมูล
การดูแลระบบสรสนเทศ
กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ%
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก
งานดานกฎหมาย
งานดานบริหารโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป

การจัดการกระบวนการ
สนับสนุนเชนเดียวกับ
กระบวนการสรางคุณคาและ
สามารถใชแนวคิดวิธีการ
เครื่องมือที่คลายคลึงกันได
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ที่
1

กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสนับสนุนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
- ดําเนินการถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบที่
กําหนด
- มีความโปรงใส เป1นธรรม สามารถจําแนกความ
แตกตางของบุคลากรไดตามผลการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ

2

กระบวนการสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลโครงการ

- ความนาเชื่อถือและการยอมรับผลการประเมิน
- ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย มีความพึง
พอใจ

3

กระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการ

- มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ทันสมัย
- ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย มีความพึง
พอใจ

ขอกําหนดที่สําคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสนับสนุน
ข้อกําหนดทีสําค ัญ

กระบวนการ

กระบวนการดานการเงิน 1. ถูกตอง

ต ัวชวี9 ัดผลกระบวนการ

1.

จํานวนครั้งของความผิดพลาดการ
จายเงิน

กระบวนการรับสง
เอกสาร

1. ความรวดเร็ว
2. ความถูกตอง
3. เอกสารไมสูญหาย

1. รอยละของเอกสารรับสงเอกสารภายใน
เวลาที่กําหนด
2. จํานวนครั้งของความผิดพลาดการจายเงิน
3. จํานวนเอกสารที่สูญหายลดลง
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การจําแนกกระบวนการทีส่ ําคัญและกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการที่สําคัญ
ชื่อกระบวนการ

ขอกําหนดที่
สําคัญ

กระบวนการสนับสนุน
ตัวชี้วัดผล
กระบวนการ

ชื่อกระบวนการ

ขอกําหนดที่
สําคัญ

ตัวชี้วัดผล
กระบวนการ
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6.1 ข.การจั ด การกระบวนการ (Process

Management)

(5) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ (Product and
Process Improvement)
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อปรับปรุง
ผลผลิต การบริการ และผลการดําเนินการ และลดความผิดพลาด การ
ทํางานซ้ํา และความสูญเสียของกระบวนการ
แนวคิดระบบ Lean Government : การลดความสูญเสีย (Waste)
1. การรอ (waiting)
5. การเก็บงานไวทํา (inventory)
2. การเคลื่อนยาย (Transport)
6. การทํางานมากเกินไป (Over Producing)
3. การแกไขขอผิดพลาด (Defect)
7. การเคลื่อนไหวที่ไมจําเปiน (Movement)
4. การทํางานซ้ําซอน (Over Processing)
27
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ใบงาน การปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา
กระบวน
การสราง
คุณคา
A…….

B...........

กระบวนการ
ปQจจุบัน(Work
Flow )

ขอ
กําหนด

ตัวชี้วัด

กระบวนการที่
ออกแบบใหม
(Work Flow )
...........
............

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

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

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

1.

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

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

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

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

2.
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness):
องค2กรมีวิธีการอยางไร เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารจัดการการปฏิบัติการ
อยางมีประสิทธิผลทั้งในปQจจุบันและในอนาคต (45 คะแนน)
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6.2 ก. การควบคุมตนทุน (Cost Control)
(6) การควบคุมตนทุน
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการควบคุมตนทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ องค%กรนําเรื่องของ
รอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งป;จจัยดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลอื่นๆ มาพิจารณาใน
การออกแบบกระบวนการทํางานเหลานี้อยางไร
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการปjองกันไมใหเกิดของเสีย ความผิดพลาดของการใหบริการ
และการทํางานซ้ํา รวมทั้งการลดตนทุนคาประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพ
ของลูกคาใหนอยที่สุด (*)
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการลดตนทุนโดยรวมที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ การทดสอบ
และการตรวจสอบระบวนการหรือผลการดําเนินการ (*)
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการสรางความสมดุลระหวางความตองการควบคุมตนทุนกับ
ความตองการของลูกคา
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6.2 ก. การควบคุมตนทุน (Cost Control)
แนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ2
1. จัดทําผังกระบวนการทํางาน (Process Flow Chart)
2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
3. การศึกษากระบวนการเพื่อทอสอบวา กระบวนการดังกลาวมีความผิดพลาดนอยที่สุด
4. มีระบบตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการป_องกัน
5. จัดทํา Flow study เพื่อหาวาขั้นตอนใดสามารถลดคาใชจายได
6. ควรออกแบบระบบที่สามารถตรวจสอบป_องกันขอผิดพลาดในกระบวนการเองได
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6.2 ข. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management)
(7) การจัดการหวงโซอุปทาน
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการจัดการหวงโซอุปทาน
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการเลือกผูสงมอบและทําใหมั่นใจไดวาผูสงมอบ
ที่องค%กรเลือกมีคุณสมบัติและพรอมที่จะชวยยกระดับผลการดําเนินการ
ขององค%กรและความพึงพอใจของลูกคา
• องค%กรวัดและประเมินผลการดําเนินการของผูสงมอบอยางไรองค%กรให
ขอมูลปjอนกลับแกผูสงมอบเพื่อชวยใหเกิดการปรับปรุงอยางไร
• องค%กรดําเนินการอยางไรกับผูสงมอบที่มีผลการดําเนินการที่ไมดี
33

Ex: (7) การจัดการหวงโซอุปทาน
กระบวนการ Supply Chain Management หรือ SCM เป1นกระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน
นับตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบสูกระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อ จนกระทั่งสงสินคาถึงมือลูกคาใหมี
ความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมกับสรางระบบใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลที่ทําใหเกิด
กระบวนการทํางานของแตละหนวยงานสงผานไปทั่วทั้งองค%การ การไหลเวียนของขอมูลยังรวมไปถึง
ผูรับบริการ และ ผูสงมอบดวย

Information
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6.2 ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)
(8) ความปลอดภัย (Safety)
• องค% ก รมี วิ ธี ก ารอยางไรในการทํ า ใหมี ส ภาพแวดลอมการปฏิ บั ติ ก ารที่
ปลอดภัย ระบบความปลอดภัยขององค%กรไดคํานึงถึงการปjองกันอุบัติเหตุ
การตรวจสอบ การวิเคราะห%ตนเหตุของความลมเหลว และการทําใหคืนสู
สภาพเดิมอยางไร
ระบบความปลอดภัย สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน สภาพแวดลอมการ
ทํางานของบุคคล
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6.2 ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)
(9) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
• องค%กรมีวิธีการอยางไรเพื่อทําใหมัน่ ใจวาองค%กรมีการเตรียมพรอมตอภัย
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
ดังกลาวไดคํานึงถึงการปjองกัน ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการ
ทําใหคืนสูสภาพเดิมอยางไร
เปiนการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน =การคาดการณ%โดยการจําลองเหตุการณ%
(Scenario)
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เครื่องมือ : Business Continuity Management Life Cycle
• องค%ประกอบหลักของ BCM ตามมาตรฐาน
1. BCM program management ผูบริหารระดับสูงตองเขามามีสวนรวมเพื่อใหมีการจัดทํา
BCM อยางเหมาะสม และไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ
2. Understand the organization การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และการ
วิเคราะห%ผลกระทบทางธุรกิจ (Business impact analysis)
3. Determine business continuity strategy การกําหนดกลยุทธ%ในภาพรวมจะทาใหการ
เลือกกิจกรรมหรือระบบรองรับสนับสนุนสาหรับแตละ product และ service เป1นไปอยาง
สอดคลอง 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 ทําใหแนใจได
วา BCM ที่ไดจัดทําขึ้นนั้น สามารถใชไดจริง และมีขอมูลที่เป1นป;จจุบนั
6. Embedding BCM in the organization’s culture การทําให BCM ผสมกลมกลืนเขา
จนเป1นวัฒนธรรมองค%กร
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Business Continuity
Planning Process

ขั้นตอนที่ 1 : Analysis Phase
เป1นขั้นตอนการวิเคราะห%ป;จจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เรียกวา
การทํา“Business Impact Analysis” (BIA)
ขั้นตอนที่ 2 : Solution Design Phase
เป1นขั้นตอนในออกแบบยุทธศาสตร%ในการกูขอมูล (Disaster
Recovery) ที่เหมาะสมกับความตองการขององค%กร
ขั้นตอนที่ 3 : Implementation Phase
เป1นขั้นตอนในการนํายุทธศาสตร%ที่ออกแบบไวในขั้นตอนที่ 2
มาทําเป1นแผนปฏิบัติการ โดยการเขียนแผน Business
Continuity (BC) ที่สามารถนาไปใชปฏิบัติจริงได
ขั้นตอนที่ 4 : Testing and Organization Acceptance
Phase
เป1นขั้นตอนในการทดสอบแผน Business Continuity ที่ได
เขียนไวในขั้นตอนที่ 3 วาสามารถนํามาใชงานไดจริงเมื่อเกิด
ป;ญหาหรือไม
ขั้นตอนที่ 5 : Maintenance Phase
เป1นขั้นตอนในการปรับปรุงแผน BCP ในคูมือ BCP ใหเป1น
40
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ที่มา การเตรียมความพรอมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

6.2 ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
(10) การจัดการนวัตกรรม
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการจัดการนวัตกรรม
• องค%กรมีวิธีการอยางไรในการพิจารณาโอกาสในการสรางนวัตกรรมในการวางแผนยุทธศาสตร%
• องค% ก รมี วิ ธี ก ารอยางไรในการทํ า ใหทรั พ ยากรดานการเงิ น และดานอื่ น ๆ พรอมใชในการ
ดําเนินการสนับสนุนโอกาสในการสรางนวัตกรรม
• องค% กรมีวิ ธีก ารอยางไรในการติ ดตามประเมินผลของโครงการ และพิ จารณาปรับ ในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสียหาย และนําทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื่นที่มีลําดับความสําคัญ
เหนือกวา

นวัตกรรม หมายถึง
• การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการ กระบวนการทํางาน หรือประสิทธิผล รวมทั้ง
สรางมูลคาใหม
• เป1นการรับเอาความคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลผลิต มาปรับใชเพื่อการทํางานในรูปแบบใหม
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ที่มา กระบวนการการคิดคนนวัตกรรมตาม ADDIE MODEL กรมควบคุมโรค

ที่มา RD Smart Tax Application นวัตกรรมใหมในการใหบริการธุรกรรม
ภาครัฐของกรมสรรพากร

หมวด 6 การมุง
่ เน้นระบบปฏิบ ัติการ

PMQA FL หมวด 6

การมุง
่ เน้นระบบปฏิบ ัติการ
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