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Blueprint for Changeการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัดที่  12  ระดับความสําเร็จและคุณภาพของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ 
น้ําหนัก : รอยละ 10  
คําอธิบาย : 
 

ความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ หมายถึง ความสําเร็จ
ของสวนราชการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร   
3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนงาน โดยวิธีบริหารจัดการ
สมัยใหม เพื่อลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการวางระบบอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ 

3. ดานการสรางสมรรถนะขององคกร (Organization Capacity-building) เปนการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
รวมทั้งการจัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนการพัฒนาองคการและการสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

 

กระบวนการในการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ 
ขั้นตอนที่ 2 : การวิเคราะหขอมูลงานในปจจุบัน โดยสวนราชการจะตองวิเคราะหกระบวนงานและการ
วิเคราะหศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนสิ่งที่ตองการจะดําเนินการในอนาคตเพื่อวิเคราะหหาชวงหาง
ของการเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 
ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยองคประกอบของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจะ
ประกอบดวยแผนการพัฒนาองคกรและบุคลากรและแผนการพัฒนากระบวนการใหสอดคลองกับการ
วิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 
 

ปจจุบันหลายองคกรไดสรางความพรอมเพื่อที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพองคกรใหเปนองคกรที่
มีผลิตภาพสูง (High Performance) และมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพรอมขององคกรเหลานี้ตาง
มุงเนนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกรโดยหวังผลในการเพิ่มประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในทุก
ดาน การที่จะเลือกวิธีใดเพื่อปรับปรุงศักยภาพการทํางานขององคกร ขึ้นกับวิสัยทัศนและกลยุทธของ
ผูบริหาร อยางไรก็ดี ไมวาองคกรจะตองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององคกรไปในทิศทางใด ตางก็ต้ังเปา
ไววาจะสามารถปรับเปลี่ยนและสรางความพรอมในทุกดานเพื่อเขาสูสภาพแวดลอมใหมโดยมีความเสี่ยง
ในการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมสามารถสําเร็จไดหากปราศจาก
องคประกอบสําคัญคือ ความพรอมของคนและวัฒนธรรมขององคกร (People and culture) และปจจัย
สนับสนุนที่สําคัญที่จะนําองคกรไปสูสภาพแวดลอมใหมในการทํางานไดอยางสําเร็จในชวงของการ
ปรับเปลี่ยน ก็คือ การนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใชอยางเหมะสม 
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เกณฑการใหคะแนน :  
หลักเกณฑการใหคะแนนความสําเร็จเปน 2 ชวง คือ 
 

ชวงที่ 1 : การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 2.5 แบงเปน 
1) ระยะเวลาการสงงาน  กําหนดน้ําหนักรอยละ 1.25 
2) ความครบถวนของงาน  กําหนดน้ําหนักรอยละ 1.25 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1.25 28 เมย.48 21 เมย.48 14 เมย.48 7 เมย.48 31 มีค.48 
2) ความครบถวนของงาน 1.25 80 85 90 95 100 
หมายเหตุ  :  ความครบถวนของงาน หมายถึง ครบถวนทุกแบบฟอรมทั้งการวิเคราะหกระบวนงานและ 
                    การวิเคราะหศักยภาพของบุคลากร และ ครบถวนทุกกลยุทธ 
 

ชวงที่ 2 : การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 กําหนดน้ําหนัก รอยละ 7.5 
1) ระยะเวลาการสงงาน  กําหนดน้ําหนักรอยละ 1.25 
2) ความครบถวนของงาน  กําหนดน้ําหนักรอยละ 1.25 
3) คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  กําหนดน้ําหนักรอยละ 5.00 โดยกําหนดประเด็นการ

ประเมินผล ดังนี้ 
3.1) ความสอดคลองของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงกับนโยบายรัฐบาล กําหนดน้ําหนักรอยละ 1 
3.2) คุณภาพเนื้อหาของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  กําหนดน้ําหนักรอยละ 4 

• ความชัดเจนของเปาหมาย (Ultimate Goal) 
 มีความทาทาย วัดได และมีกรอบเวลาดําเนินการที่ชัดเจน 

• รายละเอียดครบถวน มีการจัดลําดับความสําคัญ และกําหนด Milestone ที่ชัดเจน 
 กําหนดรายละเอียดอยางครบถวน เพียงพอที่จะใชในการบริหาร ติดตามและ
ประเมินผล 

 จัดลําดับความสําคัญ โดยระบุเหตุผลในการกําหนดความสําคัญอยางชัดเจน 
 ระบุ Milestone ความสําเร็จตามขั้นตอนการทํางานและตามระยะเวลาอยางชัดเจน 

• กําหนดผูที่รับผิดชอบ ทีมงาน รวมถึงการกําหนดงบประมาณ เพื่อรองรับการ
ดําเนินงานในแตละป 

• เหตุผลในการเลือกแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ (Initiative) 
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• ความเปนไปไดของแผน กิจกรรมการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย (Ultimate Goal)

ได 
 พิจารณาเงื่อนไขที่จําเปน การเตรียมการในสิ่งจําเปนและปจจัยตางๆ ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรขององคกร  และการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนใหขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สามารถดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ  

 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการประเมินผล 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 1 2 3 4 5 

1) ระยะเวลาการสงงาน   1.25 28 ตค. 48 21 ตค. 48 14 ตค. 48 7 ตค. 48 30 กย.48 
2) ความครบถวนของงาน   1.25 80 85 90 95 100 
3) คุณภาพของขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง 5.00 1 2 3 4 5 

 
 

ประเด็นสําคัญ 
 ในกระบวนการของการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ใหมุงเนน การบริหารราชการแบบมีสวน
รวม โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ไมวาจะเปนประชาชนผูรับบริการ ขาราชการ 
พนักงาน หรือสังคมสวนรวมก็ตาม  

ทั้งนี้ การบริหารราชการแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหาร การสรางกลไกในการติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานของภาคประชาชนและการดําเนินกิจการของรัฐทั้งทางตรงและทางออมในอันที่
จะสนองตอบตอความตองการของประชาชน โดยในทางตรง ไดแก การที่ภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนได
ตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเขารวมดําเนินการในกิจการของรัฐโดยตรง เชน การ
จัดรับฟงความเห็น การรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การใหประชาชนรวมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง 
การลงประชามติ เปนตน สวนในทางออม ไดแก การเสนอความเห็นผานเครือขายหรือตัวแทนกลุมตางๆ 
รวมทั้งการใหขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ เชน จดหมายขาว หอกระจายขาว เปนตน 

 
เหตุผล :   

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพ ดานการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ และดานการสรางสมรรถนะขององคกร จะชวยสรางความพรอมของสวนราชการในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อสรางความพรอมในการสนับสนุนยุทธศาสตร สนับสนุนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตามความคาดหวังของประชาชน สังคม และประเทศชาติ 


