รายงานสรุปทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบราชการ สบค.กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ลำดับ

ข้อมูล

๑

การดาเนินการจัดทา
ลักษณะสาคัญขององค์การ

๒

การดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การ

๓

การจัดคารับรองและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ
สบค.กอ.รมน.

ห้วงดำเนินกำร
ผลกำรดำเนินกำร
สำเร็จ ไม่สำเร็จ
ม.ค. ๖๓
- วิเคราะห์ ทบทวนและจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ กอ.รมน.
- สรุปรายงานลักษณะสาคัญของ
องค์การ กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ และมีหนังสือถึง สพร.กอ.รมน.
ก.ย. ๖๔
- มีแผนพัฒนาองค์การ สบค.กอ.รมน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตาม
ตารางแบ่งมอบความรับผิดชอบ และ
ดาเนินการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔ และมีหนังสือถึง สพร.กอ.รมน.
ก.ย. ๖๔

- มีการทบทวนและรายงานการถอด
บทเรียนการแก้ไขสถานการณ์ COVID19 ในตัวชี้วัดที่ สบค.กอ.รมน.
รับผิดชอบ
- ผอ.สบค.กอ.รมน. ได้กรุณาอนุมตั ิ
ตัวชี้วัดระดับพื้นฐาน และกาหนด
ตัวชี้วัดระดับพื้นฐานตามกรอบการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โอกำสพัฒนำ
- รวบรวม วิเคราะห์ ทบทวน
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้ต้อง
ชะลอและล่าช้า นั้น สบค.กอ.รมน.
ได้ปรับรูปแบบการดาเนินงานโดย
รวบรวมข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของหมวด ๕ ภายใต้
ภารกิจของ นขต.กอ.รมน.
- จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้มี
การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ
ที่ตั้งหน่วย และการทางานจากที่
บ้าน (Work from home) ทาให้
การประสานงานและความคล่องตัว
ในการทางานลดลง ส่งผลให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึน้
กว่าเดิม และมีความเสีย่ ง

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ปี ๒๕๖๕
- ขอรับการสนับสนุนข้อมูล
ด้านบุคลากรตามนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชาส่งมอบ
- จัดทาตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ๒๕๖๕
โดยปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ
DMHTTA และใช้วิธีการ
ปฏิบัติแบบ New normal
- จัดทาตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ๒๕๖๕
โดยปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ
DMHTTA และใช้วิธีการ
ปฏิบัติแบบ New normal
- กาหนดตัวชี้วัดที่สอดรับ
ตามพันธกิจของ
สบค.กอ.รมน. ให้
ตอบสนองต่อนโยบายของ
กอ.รมน.

ลำดับ

๔

ข้อมูล

การดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
กอ.รมน.

ห้วงดำเนินกำร
สำเร็จ ไม่สำเร็จ

ก.ย. ๖๔

ผลกำรดำเนินกำร

โอกำสพัฒนำ

และกรุณาลงนามในเอกสารคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการระดับหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ดาเนินการและติดตามผลการ
ดาเนินงาน ตามวงรอบ ๖, ๙ และ ๑๒
เดือน และมีหนังสือถึง สพร.กอ.รมน.
- วิเคราะห์ ทบทวน ผลการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด และสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน โดยมีคะแนนภาพรวม
ร้อยละ ๙๓ อยู่ในระดับดี และมีหนังสือ
ถึง สพร.กอ.รมน.

ทาให้เกิดความล่าช้า รวมถึงการ
รวบรวม การติดตามงานต้องใช้
ระยะเวลามากขึ้น

- วิเคราะห์ ทบทวน ดาเนินการจัดทา
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากร กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ได้รับอนุมัติใช้
- จัดทาแบบสอบถาม “แรงจูงใจ
สภาพแวดล้อมในการทางานความ
ผูกพันของบุคลากรใน กอ.รมน.”
ประจาปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลนาเรียน ผอ.รมน.
(ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) และสาเนา
แจกจ่าย นขต.กอ.รมน. พร้อมเผยแพร่
ผ่าน website กอ.รมน. โดยภาพรวมผล
การวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
- วิเคราะห์ ทบทวน ผลการดาเนินการ
และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้มี
การลดบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ
ที่ตั้งหน่วย และการทางานจากที่
บ้าน (Work from home) ทาให้
การประสานงานและความคล่องตัว
ในการทางานลดลง ส่งผลให้การ
ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของเอกสาร ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึน้
กว่าเดิม และมีความเสีย่ งทาให้เกิด
ความล่าช้า รวมถึงการรวบรวม การ
ติดตามงานต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ปี ๒๕๖๕

- จัดทาตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ๒๕๖๕
โดยปรับรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการ
DMHTTA และใช้วิธีการ
ปฏิบัติแบบ New normal
- ปรับแผนให้ตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากร
โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์
ของ กอ.รมน.
- วิเคราะห์หาความ
ต้องการที่แท้จริงของ
บุคลากร เพื่อสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร

ลำดับ
๕

ข้อมูล
การถอดบทเรียนในการ
บริหารจัดการผลกระทบ
และการแก้ไขปัญหาใน
สภาวะวิกฤตโควิด 19

ห้วงดำเนินกำร
ผลกำรดำเนินกำร
สำเร็จ ไม่สำเร็จ
ส.ค. ๖๔
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทบทวน การ
ถอดบทเรียนในการบริหารจัดการ
ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาใน
สภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานของ สบค.กอ.รมน.
- สรุปรายงานการถอดบทเรียนในการ
บริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไข
ปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ของ
สบค.กอ.รมน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย สบค.กอ.รมน.
สามารถดาเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตอบสนอง กอ.รมน. ตามมิติ ดังนี้
มิติด้านขั้นตอนกระบวนการและวิธีการ
ทางานภายในองค์กร ได้แก่ การยืม
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
สานักงานอื่น ๆ ไปปฏิบตั ิงานที่บ้าน โดย
ผ่านการอนุมตั ิจากผู้บังคับบัญชา ทาให้
เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเมื่อ
ทางานจากที่บ้าน (Work from home)
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เช่น Application line และ VDO call
เป็นต้น ทาให้ดารงการติดต่อสื่อสารได้
ตลอดเวลา สามารถส่งต่องาน รับ-ส่ง
ไฟล์ข้อมูลงานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการเสนอเรื่องหรือการแก้ไข
จนครบกระบวนการปฏิบัติงาน

โอกำสพัฒนำ

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ปี ๒๕๖๕
- ความคล่องตัวในการทางานลดลง - กาหนดทิศทางและ
และการประสานการปฏิบัติใช้
ถ่ายทอดนโยบายด้าน
ระยะเวลามากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ตามทีไ่ ด้วางแผน
- ความคล่องตัวในการประสานการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
ปฏิบัติระหว่างหน่วย/ระหว่าง
มีการปฏิบตั ิไปในทิศทาง
กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และ กอ.รมน. เดียวกัน
ภาค ลดลง ในช่วงนอกเวลาราชการ - ความเชื่อมั่นของ
- ไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้กับทุก ผู้บังคับบัญชา และขวัญ
งาน โดยเฉพาะงานที่จาเป็นต้องมี
กาลังใจของผู้ปฏิบัติงานที่
การตรวจสอบความถูกต้อง และ
สามารถดาเนินงานได้
ความสมบูรณ์ของเอกสารที่มหี ลาย สาเร็จตามเป้าหมาย
ชุด หรือเอกสารที่ต้องดาเนินการ
- การสร้างทัศนคติของ
ควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลกลาง ณ บุคลากรที่ทางานในทุก
ที่ตั้งหน่วย
ระดับชั้นต้องตรงกัน
- บุคลากรบางคนยังไม่มีความ
- การสร้างความร่วมมือใน
ชานาญในการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน การปฏิบัติงานเป็นทีม
ปัจจุบันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง (Teamwork)
- ระบบการรับ-ส่งหนังสือ
- การส่งเสริมปรับเปลีย่ น
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่รับรองการ
วิธีการดาเนินงานในการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน โดยผ่าน
- ระเบียบงานสารบรรณยังไม่มี
อุปกรณ์สื่อสาร และ
ความอ่อนตัว
Application ต่างๆ ให้
ประสานสอดคล้องกัน
รวมถึงมีการถ่ายทอดและ
เรียนรู้งานเพิ่มเติม

ลำดับ

ข้อมูล

ห้วงดำเนินกำร
สำเร็จ ไม่สำเร็จ

ผลกำรดำเนินกำร
มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ มีการจัดตารางการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร เพื่อลดบุคลากร
มาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย ให้น้อยที่สุด
รวมถึงการปฏิบตั ิงานเลื่อมเวลากัน ทั้ง
ในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อ
กาหนดจานวนบุคลากรและระยะเวลา
การเข้าปฏิบตั ิงาน โดยรายงาน
ผู้บังคับบัญชาก่อนเข้า ณ ที่ตั้งหน่วย
ทาให้บุคลากรปลอดภัยจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก
ใหม่ ไม่เกิดคลัสเตอร์ภายในหน่วยงาน
นอกจากนี้บุคลากรทีเ่ ข้าปฏิบัติงานของ
แต่ละวัน มีการปรับตัวกับรูปแบบการ
ดาเนินงานผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้มากขึ้น และสามารถ
ดาเนินการเสนอเรื่องหรือการแก้ไขได้
ตามเวลาที่กาหนด สามารถส่งต่องาน
และปฏิบตั ิงานได้ต่อเนื่องจนครบ
กระบวนการ

โอกำสพัฒนำ

แนวทำงกำรดำเนินงำน
ปี ๒๕๖๕
- การส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานทดแทนกันของ
บุคลากร
- การเตรียมความพร้อม
แผนงาน/โครงการ
บุคลากร และอุปกรณ์
สานักงานที่จาเป็นให้
เพียงพอ และให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน
รวมถึงรองรับการทางาน
จากที่บ้าน (Work from
home)
- วางแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความชานาญในการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
บนระบบปฏิบัติการ
- มีนโยบายรองรับในการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้รับการอนุมัติให้
ดาเนินการ

