
หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ





(1) แนวคิดในการออกแบบ 

• การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญท้ังหมด 

• การน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ของส่วนราชการ ความเป็นเลิศด้าน
ผลผลิต และการบริการ และความคล่องตัวที่อาจจ าเป็นมาพิจารณา
ในกระบวนการเหล่านี้ 



การออกแบบกระบวนการ
การก าหนดตัวชี้วัด
การจัดท าคู่มือการท างาน

การน าไปสู่การปฏิบัติ
การก ากับดูแล 

การติดตามวัดผล 
การตรวจประเมิน
การวิเคราะห์ 

การแก้ไขและป้องกัน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การสร้างนวัตกรรม

การจัดการกระบวนการท างาน 
(Process management)



(2) ข้อก าหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการท างาน 

• การก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตและการบริการ 
• การก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างาน 
• กระบวนการท างานที่ส าคัญและข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ

เหล่านี้



ผู้รับบริการ
ผลผลิต
บริการ

กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ

กระบวนการ

ส่วนราชการอื่น

ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของผลผลิต/บริการ

ข้อตกลงการบริการ

กระบวนการและข้อก าหนดที่ส าคัญ

การออกแบบกระบวนการ
• ขั้นตอนการท างาน
• บุคลากร
• ทรัพยากรที่ใช้  

กระบวนการ
สนับสนุน



ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ

รายช่ือ
กระบวนการ

ความต้องการ
และความ
คาดหวัง

ข้อก าหนดที่
ส าคัญ

ตัวชี้วัด จุดควบคุม



(3) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ 

• การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

• ตัววัด หรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญและตัววัดใน
กระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุม และปรับปรุง
กระบวนการท างาน

• การเชื่อมโยงของตัววัดกับผลการด าเนินการและคุณภาพของ
ผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ



(4) กระบวนการสนับสนุน 

• การก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ และกระบวนการ
สนับสนุนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

• การดูแลให้การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการ 



(5) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 

การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุงผลผลิต การบริการ และ
ผลการด าเนินการ และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความ
สูญเสียของกระบวนการ



(6) การควบคุมต้นทุน 

• การควบคุมต้นทุนโดยรวมของการปฏิบัติการ 
• การน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมท้ังปัจจัยด้านประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอื่น ๆ มาพิจารณาในการควบคุมต้นทุนกระบวนการท างาน
• การป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการ

ท างานซ้ า รวมทั้งการลดต้นทุน การประกันความเสียหาย หรือการสูญเสีย
ผลิตภาพของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้น้อยที่สุด  

• การลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ
ประเมินกระบวนการหรือผลการด าเนินการ 

• การสร้างความสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุมต้นทุนกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



(7) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• วิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การเลือกผู้ส่งมอบและท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่ส่วนราชการเลือก

มีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการด าเนินการของส่วน
ราชการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ
• การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุง 
• การด าเนินการกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี



(8) ความปลอดภัย 

• การท าให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย 
• การค านึงถึงการป้องกนัอุบัติเหตุ การตรวจสอบ การวิเคราะห์

ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม



(9) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

• การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  
• การเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินมีการค านึงถงึการ

ป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพ
เดิม



แนวทางการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต
แนวทาง
• ยา้ยไปทีป่ฏบิตังิานส ารอง
• ปฏบิตังิาน/ใหบ้รกิาร

แนวทาง
• อพยพคนไปยงัทีป่ลอดภยั 
หรอืรบัการปฐมพยาบาล

• จดัหาทีพ่กัพงิช ัว่คราว

แนวทาง
• ซอ่มแซมปรบัปรุง/สรรหา 
สถานทีป่ฏบิตังิาน

• จดัหาอปุกรณ์ใหม่



(10) การจัดการนวัตกรรม 

• วิธีการจัดการนวัตกรรม 
• การพิจารณาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรมในการวางแผน

ยุทธศาสตร์ 
• การท าให้ทรัพยากรด้านการเงนิและด้านอื่น ๆ พร้อมใช้ในการ

ด าเนินการสนับสนุนโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
• การติดตามผลของโครงการ และพิจารณาปรับในเวลาที่เหมาะสม 

เพื่อลดความเสียหายและน าทรัพยากรไปสนับสนุนโครงการอื่นที่มี
ล าดับความส าคัญเหนือกว่า



INNOVATION

การสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ
ประสิทธิผลขององค์กร รวมถึงสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

Innovation
นวัตกรรม

Intelligent Risk
ความเสี่ยงที่คุ้มค่า

Supporting 
Environment

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุน



การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนนวัตกรรม

1. การสร้างความยืดหยุ่น และความคล่องตัว ในการวางแผน และการ
ปฏิบัติการ 

2. การส่งเสริมให้บุคลากรมีสว่นร่วม ในการแสดงความคิด  
3. การส่งเสริมให้บุคลากรเกง่ๆ ได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
4. การน ากลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน ได้มีโอกาสท างานร่วมกัน
5. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณสมบัติของการเป็น นวัตกร

(Innovators) 



INNO-People

• กล้าเปิดใจรับฟัง (Open Minded)

• กล้าคิดนอกกรอบ (Think out of the Box)

• กล้าพูดกล้าท า (Assertive) 

• กล้าเสี่ยงกล้าท้าทาย (Risk Taking)

• กล้าเรียน ใฝ่รู้ (Eager to Learn)



ทักษะของการเป็น นวัตกร (Innovator)

การตัง้ค าถาม 

(Questioning)

การสงัเกต 

(Observing)

การสรา้งเครือขา่ย 

(Networking) 

การทดลอง 

(Experimenting)

การเช่ือมโยงความคิด 

(Associating) 

ACT
Difference

THINK
Difference

MAKE
Difference

The Innovator’s DNA 
Jeffrey H. Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen



กระบวนการคิดเชิงระบบ 

ท าความเข้าใจ

ระบุปัญหา

ระดมความคิด

สร้างต้นแบบ

ทดสอบ



วงจรนวัตกรรม


