
ระหว่างวันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี





ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์
ผู้น าองค์กร

กระบวนงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเมินผล

บุคลากร
KM / ข้อมูล



เป้ าหมาย

คน งาน หน่วยงาน

: ภาวะผู้น าหน่วย ศักยภาพ บุคลากร

: ประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการ การด าเนินการ 
: ประสิทธิผล การบรรลุผลตามเป้าหมาย

: คุณภาพ One Home + One Team
: ค่านิยม วิถี/วัฒนธรรมองค์กร

เริ่มที่

คน

งาน

หน่วยงาน / องค์กร

ใช้กรอบ 4 หลักคิด 
เป็นกรอบการประเมิน

การตรวจราชการ ปี  61

การตดิตามผลการตรวจราชการกระทรวง พม. ปี 61

: พม. เป็นผู้น าทางสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ



สรา้ง – กระตุน้ – หนุนเสริม – เติมแรงบนัดาลใจ

สร้างอุดมการณ์ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ให้รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ท าในส่ิงที่ถูกต้อง

: ตรวจนิเทศ + ประเมิน

การพัฒนา

สร้างศรัทธา

เน้น

ลงพื้นที่

- หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัด / รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
รับอาสาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านสังคมของจังหวัด

- พูดคุย One Home ขอค าแนะน าเครือข่าย 

ชื่นชมผลส าเร็จ ประเมินผลและถอดบทเรียนเพื่อขยายผล

การตรวจ รอบที่ 1 + รอบที่ 2

เพื่อ



1. ท าอย่างไร ? ให้คน พม. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงระบบ คิดเชิงบูรณาการ

2. ท าอย่างไร ? ให้คน พม. ปรับเปลี่ยนการท างาน จากรูปแบบเดิมๆที่คุ้นเคยมาเป็น 
“การประสานความร่วมมือ” ไม่แบ่งแยกว่าเป็นหน้าที่ใคร สามารถเชื่อมประสาน สร้างความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆในการท างาน และน าเอาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีมาใช้สร้างนวัตกรรม

3. ท าอย่างไร ? ให้คน พม. เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของทุกภาคส่วน ผนึกก าลังกันช่วยบริหาร
จัดการองค์กรสู่ความเป็นผู้น าทางสังคมอย่างแท้จริง

ข้อสังเกต / ข้อค้นพบ / ข้อเสนอแนะ : สู่การปรับปรงุ พัฒนา

โจทย์ของพวกเราทุกคน           ค าตอบที่ต้องการใน รอบที ่3



จุดออ่น
ข้อจ ากดั(      ) ของ พม. ในระดบัพืน้ที่ จากการประเมินของผู้บริหาร/เครือข่าย

( จากการตรวจราชการ ปี 61 )

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (ทักษะการคิด) การจัดท าแผน / ยุทธศาสตร์ด้าน
สังคมของจังหวัด
2. ขาดการน า การเป็นเจ้าของในการคิดริเริ่ม“การเป็นเจ้าภาพทางสังคม”
3. การบูรณาการท้ังระบบ/การประสานงาน การมีส่วนร่วม
4. One Home เป็นจุดแข็งจริงหรือไม่ ? (บางจังหวัดได้รับการเสนอ   
ให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด)
5. การติดตามผล การประเมินผล
6. ผลงานเด่นๆของเรามีน้อย ไม่เป็นผลงานเชิงนวัตกรรม
7. บทบาท “การชี้น า-การเตือนสังคม”
8. การเตรียมบุคลากรให้เป็นผู้น าเป็นนักคิดเชิงยุทธศาสตร์
9. การด าเนินการเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนใหญ่ งานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ยังไม่เข้มเท่าท่ีควร (ท าอย่างไรให้ พม.
สนับสนุนเครือข่ายให้เข้มแข็ง)
10. ปัญหา “โครงสร้าง” + “การบริหารจัดการ” (บางหน่วย)
11. การรายงานข้อมูล การน าเสนอ ยังต้องได้รับการพัฒนา
12. การก าหนดเป้าหมายเชิงผลสัมฤทธิ์ (ผลของการขับเคลื่อน)

13. ข้อมูลไม่ Update และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
14. ปัญหาอัตราก าลังทดแทนคนที่ย้ายไป
15. การเสริมแรงจูงใจ/สวัสดิการต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุน   
จากส่วนกลาง
16. ขาดคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
17. การให้ความส าคัญกับการตั้งหน่วยงานมากกว่าการพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนากระบวนการท างาน
18.ความเป็นมาตรฐานงานด้านสังคม เพื่อบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นๆ
19. ความล่าช้าในการสนับสนุน (งบประมาณ)จากส่วนกลาง
20. การจัดกิจกรรม เน้นเร่ืองการรณรงค์แล้วเลิกไป
21. การก าหนดกรอบการขับเคลื่อนจากส่วนกลาง เช่น สภาเด็ก
และเยาวชน งาน อพม. การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน (ไม่ยืดหยุ่น)
22. การประชุมสัมมนาค่อนข้างถี่ท าให้ห่างพื้นท่ี
23. ก าแพงกั้นระหว่างหน่วยงาน/องค์กร การถือข้อมูลคนละชุด



“ถ้ายังท าทุกอย่างเหมือนทีเ่คยท า
ก็จะได้รับสิ่งที่เคยได้รับ”

ต้องเปลี่ยน... กระบวนการท างาน... เปลี่ยนวิธีคิด...    

ถ้าเปลีย่น  ความคดิ  เท่ากบัว่าได้เปลีย่น    ความเช่ือ
ถ้าเปลีย่น  ความเช่ือ          เท่ากบัว่าได้เปลีย่น    ความคาดหวงั 
ถ้าเปลีย่น  ความคาดหวงั  เท่ากบัว่าได้เปลีย่น    ทัศนคติ
ถ้าเปลีย่น  ทัศนคติ เท่ากบัว่าได้เปลีย่น    ความประพฤติ
ถ้าเปลีย่น  ความประพฤติ เท่ากบัว่าได้เปลีย่น    ความสามารถ
ถ้าเปลีย่น  ความสามารถ เท่ากบัว่าได้เปลีย่นแปลง ชีวติ

กฎเกณฑข์องการเปลีย่นแปลง

ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่าง



ชี้แจงแนวทาง แผนการตรวจ ประเด็น เครื่องมือ และการจัดท ารายงานผลแก่หน่วยรับตรวจ 
โดยออกติดตามเป็นรายกลุ่มจังหวัด

เป้าหมาย

ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน / เน้นประสิทธิภาพ / 
วิเคราะห์เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ / ค านึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

แผนการตรวจราชการ
4 หลักคิดในการในการขับเคลื่อนงาน

กรอบการตรวจราชการ (จุดเน้น)

ประเด็นการตรวจตามนโยบายรัฐบาลและแผนงานกระทรวง

ข้อค้นพบ

-การวางแผนเชิงกลยุทธ์
-การวางยุทธศาสตร์ด้านสังคม

จุดอ่อน

จุดแข็ง -มีการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับจังหวัด 
-มีการจัดท าแผน Action Plan

- การปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย
และใช้หลักธรรมาภิบาล

- One Home 
- ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
ของจังหวัด Social Map

- การใช้เวที Focus Group
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ข้อแนะน า
จุดเนน้

กองตรวจราชการ 27.04.61



















มีผลการประเมินระดับดีมากที่สุด (5)
ระดับดีมากท่ีสุด (5) ในประเด็น การมอบหมายงาน การสอนงาน การวางแผน
ระดับดีมาก (4)  ในประเด็น ทักษะในการปฏิบัติงานการคิด วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
ระดับดีปานกลาง (3)  ในประเด็น หลักธรรมมาภิบาล 
ระดับน้อย (2)  ในประเด็น การจัดสวัสดิการบุคลากร

มีผลการประเมินระดับดีมาก (4)
ระดับดีมากท่ีสุด (5)  ในประเด็น แผนงาน/แผนปฏิบัติการการบูรณาการ/หน่วยงาน
ระดับดีมาก (4) ในประเด็น ความพึงพอใจ/การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ระดับดีปานกลาง (3) ในประเด็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  KM 

มีผลการประเมินระดับดีมากที่สุด (5)
ระดับดีมากท่ีสุด (5) ในประเด็น สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท างาน 

1. ผู้น า / คน

- หัวหน้าหน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้ /ระเบียบ /แนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรใน
หน่วยงาน
- หัวหน้าหน่วยงานมีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าเสนอผลงานในการตรวจราชการตาม
แผนงานกระทรวงฯ
- หน่วยงานส่งเสริมบุคลากรในการเขา้อบรมการพัฒนาศักยภาพความรู้ในการปฏิบัติงาน

2. งาน

- มีการท างานเป็นทีม/สามารถท างานแทนกันได/้สามารถให้บรกิารแกป่ระชาชนท่ีมาติดตอ่งาน
แทนกันได้
- มีการวางแผนการประชุมคณะกรรมการก ากับดแูลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและ
งบประมาณการเบิกจ่ายให้มีความสอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการได้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายท้ัง Social Map และ Family data
วิเคราะห์ วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพ้ืนท่ี

3. สวัสดิการ /

- อาคารสถานท่ีของหน่วยงานโดยส่วนใหญ่มคีวามเหมาะสมและความพรอ้มในกาปฏิบัติงาน 
และให้บริการประชาชน
- หน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้าง/ผังการปฏิบัติงาน บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น กองทุนสวัสดิการภายในให้กับบุคลากร กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์จัดงานวันเกิด งานปีใหม่ รับประทานอาหารรว่มกัน แข่งกีฬา การท าบุญ เป็นต้น 

คน

งาน

สวัสดกิาร/องค์กร

ผลจากการตรวจราชการ รอบ 2

1.ผู้น าองค์กร

2.ด้านงาน

3.ด้านองค์กร

ผลการประเมินคุณภาพหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานเป็นผู้ประเมินตนเองจากการส ารวจหน่วยงานทั้งสิ้น 467 หน่วยงาน 
มีหน่วยงานตอบแบบประเมินคุณภาพ ประเมินทั้งสิ้น 134 หน่วยงาน 
มีผลการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

การประเมินคุณภาพหน่วยงาน


