










รายงานสรุปทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการ สบค.กอ.รมน. 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ล ำดับ ข้อมูล ห้วงด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร โอกำสพัฒนำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ปี ๒๕๖๕ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 

๑ การด าเนินการจัดท า
ลักษณะส าคญัขององค์การ 

ม.ค. ๖๓  - วิเคราะห์ ทบทวนและจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคญัขององค์การ กอ.รมน.  
- สรุปรายงานลักษณะส าคัญของ
องค์การ กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และมหีนังสือถึง สพร.กอ.รมน.  

- รวบรวม วิเคราะห์ ทบทวน
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

- ขอรับการสนับสนุนข้อมูล
ด้านบุคลากรตามนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชาส่งมอบ 

๒ การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ 

ก.ย. ๖๔  - มีแผนพัฒนาองค์การ สบค.กอ.รมน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
ตารางแบ่งมอบความรับผดิชอบ และ
ด าเนินการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และมหีนังสือถึง สพร.กอ.รมน.  

- จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ต้อง
ชะลอและล่าช้า นั้น สบค.กอ.รมน. 
ได้ปรับรูปแบบการด าเนินงานโดย
รวบรวมข้อมลูแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของหมวด ๕ ภายใต้
ภารกิจของ นขต.กอ.รมน.  

- จัดท าตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๕ 
โดยปรบัรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ 
DMHTTA และใช้วิธีการ
ปฏิบัติแบบ New normal 

๓ การจัดค ารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ  
สบค.กอ.รมน. 

ก.ย. ๖๔  - มีการทบทวนและรายงานการถอด
บทเรียนการแกไ้ขสถานการณ์ COVID-
19 ในตัวช้ีวัดที่ สบค.กอ.รมน. 
รับผิดชอบ  
- ผอ.สบค.กอ.รมน. ได้กรุณาอนุมตัิ
ตัวช้ีวัดระดับพ้ืนฐาน และก าหนด
ตัวช้ีวัดระดับพ้ืนฐานตามกรอบการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

- จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ม ี
การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ 
ที่ตั้งหน่วย และการท างานจากท่ี
บ้าน (Work from home) ท าให้
การประสานงานและความคล่องตวั
ในการท างานลดลง ส่งผลให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึน้
กว่าเดิม และมีความเสีย่ง 

- จัดท าตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๕ 
โดยปรบัรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ 
DMHTTA และใช้วิธีการ
ปฏิบัติแบบ New normal 
- ก าหนดตัวช้ีวัดที่สอดรับ
ตามพันธกิจของ  
สบค.กอ.รมน. ให้
ตอบสนองต่อนโยบายของ 
กอ.รมน. 



ล ำดับ ข้อมูล ห้วงด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร โอกำสพัฒนำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ปี ๒๕๖๕ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 

    และกรณุาลงนามในเอกสารค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
- ด าเนินการและตดิตามผลการ
ด าเนินงาน ตามวงรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ 
เดือน และมีหนังสือถึง สพร.กอ.รมน.  
- วิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนนิการ
ตามตัวช้ีวัด และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน โดยมีคะแนนภาพรวม  
ร้อยละ ๙๓ อยู่ในระดับดี และมีหนังสือ
ถึง สพร.กอ.รมน.  
 

ท าให้เกิดความล่าช้า รวมถึงการ
รวบรวม การติดตามงานต้องใช้
ระยะเวลามากขึ้น 

 

๔ การด าเนินการตามแผน 
กลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร  
กอ.รมน. 

ก.ย. ๖๔  - วิเคราะห์ ทบทวน ด าเนินการจดัท า
แผนกลยุทธ์เสรมิสร้างความผูกพันของ
บุคลากร กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ไดร้ับอนุมัติใช้ 
- จัดท าแบบสอบถาม “แรงจูงใจ 
สภาพแวดล้อมในการท างานความ
ผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.” 
ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมลูน าเรยีน ผอ.รมน. 
(ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) และส าเนา
แจกจ่าย นขต.กอ.รมน. พร้อมเผยแพร่
ผ่าน website กอ.รมน. โดยภาพรวมผล
การวิเคราะห์ อยู่ในระดับด ี
- วิเคราะห์ ทบทวน ผลการด าเนนิการ 
และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

- จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ม ี
การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ 
ที่ตั้งหน่วย และการท างานจากท่ี
บ้าน (Work from home) ท าให้
การประสานงานและความคล่องตวั
ในการท างานลดลง ส่งผลให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึน้
กว่าเดิม และมีความเสีย่งท าให้เกดิ
ความล่าช้า รวมถึงการรวบรวม การ
ติดตามงานต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น 

- จัดท าตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๕ 
โดยปรบัรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ 
DMHTTA และใช้วิธีการ
ปฏิบัติแบบ New normal 
- ปรับแผนให้ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร 
โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์
ของ กอ.รมน.  
- วิเคราะห์หาความ
ต้องการที่แท้จริงของ
บุคลากร เพื่อสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร 



ล ำดับ ข้อมูล ห้วงด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร โอกำสพัฒนำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ปี ๒๕๖๕ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 

๕ การถอดบทเรยีนในการ
บริหารจดัการผลกระทบ
และการแกไ้ขปัญหาใน
สภาวะวิกฤตโควิด 19 

ส.ค. ๖๔  - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทบทวน การ
ถอดบทเรียนในการบริหารจัดการ
ผลกระทบและการแกไ้ขปัญหาใน
สภาวะวิกฤตโควิด 19 ท่ีมผีลกระทบต่อ
การด าเนินงานของ สบค.กอ.รมน.  
- สรุปรายงานการถอดบทเรียนในการ
บริหารจดัการผลกระทบและการแก้ไข
ปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ของ 
สบค.กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย สบค.กอ.รมน. 
สามารถด าเนินการบรรลเุป้าหมาย 
ตอบสนอง กอ.รมน. ตามมิติ ดังนี ้
มิติด้านขั้นตอนกระบวนการและวธิีการ
ท างานภายในองค์กร ได้แก่ การยมื
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ส านักงานอ่ืน ๆ ไปปฏิบตัิงานท่ีบ้าน โดย
ผ่านการอนุมตัิจากผู้บังคับบัญชา ท าให้
เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเมื่อ
ท างานจากท่ีบ้าน (Work from home) 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปจัจุบัน 
เช่น Application line และ VDO call 
เป็นต้น ท าให้ด ารงการติดต่อสื่อสารได้
ตลอดเวลา สามารถส่งต่องาน รับ-ส่ง
ไฟล์ข้อมลูงานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 
เพื่อด าเนินการเสนอเรื่องหรือการแก้ไข
จนครบกระบวนการปฏิบัติงาน 
 

- ความคล่องตัวในการท างานลดลง
และการประสานการปฏิบัติใช้
ระยะเวลามากขึ้น 
- ความคล่องตัวในการประสานการ
ปฏิบัติระหว่างหน่วย/ระหว่าง  
กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และ กอ.รมน. 
ภาค ลดลง ในช่วงนอกเวลาราชการ 
- ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้กับทกุ
งาน โดยเฉพาะงานท่ีจ าเป็นต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสมบรูณ์ของเอกสารที่มหีลาย
ชุด หรือเอกสารที่ต้องด าเนินการ
ควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลกลาง ณ 
ที่ตั้งหน่วย 
- บุคลากรบางคนยังไม่มีความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
- ระบบการรบั-ส่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสย์ังไมร่ับรองการ
ปฏิบัติ  
- ระเบียบงานสารบรรณยังไมม่ี
ความอ่อนตัว 
 

- ก าหนดทิศทางและ
ถ่ายทอดนโยบายด้าน
ผลสัมฤทธ์ิตามทีไ่ด้วางแผน 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
มีการปฏิบตัิไปในทิศทาง
เดียวกัน 
- ความเชื่อมั่นของ
ผู้บังคับบัญชา และขวัญ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานท่ี
สามารถด าเนินงานได้
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
- การสร้างทัศนคติของ
บุคลากรที่ท างานในทุก
ระดับชั้นต้องตรงกัน 
- การสร้างความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานเป็นทีม 
(Teamwork) 
- การส่งเสริมปรบัเปลีย่น
วิธีการด าเนินงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่าน
อุปกรณ์สื่อสาร และ 
Application ต่างๆ ให้
ประสานสอดคล้องกัน
รวมถึงมีการถ่ายทอดและ
เรียนรู้งานเพิ่มเตมิ 
 



ล ำดับ ข้อมูล ห้วงด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร โอกำสพัฒนำ แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ปี ๒๕๖๕ ส ำเร็จ ไม่ส ำเร็จ 

    มิติด้านการบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ มีการจดัตารางการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อลดบุคลากร
มาปฏิบัติงาน ณ ท่ีตั้งหน่วย ให้น้อยที่สุด 
รวมถึงการปฏิบตัิงานเลื่อมเวลากนั ทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อ
ก าหนดจ านวนบุคลากรและระยะเวลา
การเข้าปฏิบตัิงาน โดยรายงาน
ผู้บังคับบัญชาก่อนเข้า ณ ที่ตั้งหนว่ย  
ท าให้บุคลากรปลอดภยัจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก
ใหม่ ไม่เกดิคลสัเตอร์ภายในหน่วยงาน 
นอกจากน้ีบุคลากรทีเ่ข้าปฏิบัติงานของ
แต่ละวัน มีการปรับตัวกับรูปแบบการ
ด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันไดม้ากขึ้น และสามารถ
ด าเนินการเสนอเรื่องหรือการแกไ้ขได้
ตามเวลาที่ก าหนด สามารถส่งต่องาน
และปฏิบตัิงานได้ต่อเนื่องจนครบ
กระบวนการ  

 - การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานทดแทนกันของ
บุคลากร 
- การเตรยีมความพร้อม
แผนงาน/โครงการ 
บุคลากร และอุปกรณ์
ส านักงานที่จ าเป็นให้
เพียงพอ และใหส้อดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน 
รวมถึงรองรับการท างาน
จากท่ีบ้าน (Work from 
home) 
- วางแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อรองรับการปฏบิัติงาน
บนระบบปฏบิัติการ 
- มีนโยบายรองรับในการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินการ 

 
 
 




