
แบบฟอรมที่ 6: แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) และระบุสิ่งที่ตองดาํเนินการ/ตองเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมที่ตองดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุผล

ชื่อ

หนวยงาน

หลักที่

รับผิดชอบ:

ชื่อ
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ที่

เกี่ยวของ:
เพิ่มคุณภาพ

ผลผลิตพืช
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ดาน*

สิ่งที่ตองดําเนินการ/ สิ่งทีต่อง

เปลี่ยนแปลง
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 (จ
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)

1.การประชาสัมพันธ

โครงการและการรบั

จดทะเบียนฟารม

2.การฝกอบรม

กระบวนการผลิตพืช

ตามหลักเกษตรดีที่

เหมาะสม (ผูตรวจ

รับรองแปลง)

3.ฝกอบรมที่ปรกึษา

เกษตรกร (GAP 

อาสา)

4.ฝกอบรมและให

คําแนะนําแกฟารม

สมาชิก

5.การตรวจรับรองแหลง

ผลิตพืช (หนวยตอ

แปลง)

6.การออกเอกสาร

รับรอง

1.การวิจัยและพัฒนาพันธุพืช 

และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร

2.การพฒันาบุคลากรภาครฐั 

ใหมีความรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีทางการเกษตร 

(เชน เทคนิคการเพาะปลูก 

มาตรฐาน GAP การ

ปรบัปรุงดิน เกษตรอินทรีย 

และเทคนิคการจัดการน้ํา 

เปนตน)

3.การฝกอบรมและถายทอด

ความรูแกเกษตรกร (เชน 

เทคนิคการเพาะปลูก 

มาตรฐาน GAP การ

ปรบัปรุงดิน เกษตรอินทรีย 

และเทคนิคการจัดการน้ํา 

เปนตน)

4.การตรวจและออกใบรับรอง

แหลงเพาะปลูกที่ได

มาตรฐาน

5.การบรหิารจัดการแหลงน้ํา
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หมายเหตุ: * ระบุดาน ดานขั้นตอน / วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T) ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H)
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ตัวอยางขอมูลการกรอกตามแบบฟอรมตัวอยางขอมูลการกรอกตามแบบฟอรม  ((ตอตอ))

หลักจากที่จังหวัดไดระบุกิจกรรมที่ตองดําเนนิการ เพื่อใหบรรลุผลพรอมรายละเอียดจังหวัด / สวนราชการหลักที่

รบัผิดชอบ และจังหวดั / สวนราชการที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว สุดทาย จังหวดัจําเปนตองระบุถึง “สิ่งที่ตองดําเนนิการ/

สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง” เพื่อใหจังหวัด สามารถปฏิบัติกจิกรรมที่ตองดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบวุา “สิ่งที่

ตองดาํเนนิการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง” นัน้ จัดอยูในดานใด ไดแก ดานขัน้ตอน/วิธีปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยี ดานการ

จัดแบงงานและหนาที่ หรือดานบคุลากร
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มีระบบในการจัดเก็บขอมูล

เกี่ยวกับ:

- ผลการวิจัยและพัฒนา

- แหลงและปริมาณน้ํา ความ

ตองการและประสิทธิภาพในการ

ใชน้ํา 

- ผลผลิตแยกตามชนิด และ 

แหลงเพาะปลูก 

- แหลงเพาะปลูกที่ไดมาตรฐาน

GAP และรายละเอียดขอมูลการ

ออกใบรับรอง เปนตน

พฒันาบุคลากรที่มีหนาทีโ่ดยตรง 

ใหมีความรูและความเขาใจ
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หมายเหตุ: * ระบุดาน ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน (P) ดานเทคโนโลยี (T) ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) ดานบุคลากร (H)
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ตัวอยางขอมูลการกรอกตามแบบฟอรมตัวอยางขอมูลการกรอกตามแบบฟอรม  ((ตอตอ))

ทั้งนี้ใหจังหวัด/สวนราชการวิเคราะหในลักษณะเชนนี ้กับกระบวนงานที่เหลืออืน่ๆ ภายใตแตละกลยุทธของประเด็น

ยุทธศาสตร เพื่อสรุปรวมสิ่งที่ตองดําเนนิการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลงในแตละดานของแตละประเด็นยุทธศาสตร

** กรุณาดูรายละเอียดตัวอยางผลการวิเคราะหของกระบวนงานที่เหลือภายใตกลยุทธ สรางศักยภาพการ

แขงขันภาคการเกษตร และสรางศักยภาพการแขงขันสินคา OTOP ไดในเอกสารแนบ

หลังจากที่จังหวัด/สวนราชการ ไดวิเคราะหขอมูลตางๆ และกรอกลงในแบบฟอรมที่ 5 และ 6 เรียบรอยแลว จังหวัด/สวน

ราชการ จําเปนตองจัดทําสรุปเปนรูปเลมของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาภายในใหจัดทําตามที่ไดอธิบายไวใน

บทที่ 2 หวัขอ 2.1

ตัวอยางการจัดทําสรุปรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง สามารถดูไดจากเอกสารแนบ
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ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

สําหรับประเด็นสําหรับประเด็นยุทธยุทธศาสตรสวนที่เหลือศาสตรสวนที่เหลือ
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ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นยุทธยุทธศาสตรสวนที่เหลอืศาสตรสวนที่เหลอื

เมื่อจังหวัด/สวนราชการ ไดทําการทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงและแกไขใหประเดน็ยุทธศาสตร กลยุทธ สอดคลองกบั

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปแลว เพื่อเปนการลดภาระงาน สําหรบัจังหวัด/สวนราชการ ที่มีความเขาใจในการวิเคราะห

กระบวนงานปจจุบัน (เนือ้หาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1) แลว ทางจังหวัด/สวนราชการ สามารถลดขัน้ตอนการ

วิเคราะหกระบวนงานปจจุบัน โดยใชเพยีง 3 แบบฟอรมดังตอไปนี้

• แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 1: แบบฟอรมเพือ่รวบรวมกระบวนงานในปจจุบนัที่สนับสนุนแตละกลยทุธ

• แบบฟอรมที่ 1.1 ชุดที่ 2: แบบฟอรมเพือ่รวบรวมกระบวนงานที่ควรจะดําเนนิการแตยังไมไดดาํเนนิการในปจจุบัน

• แบบฟอรมที่ 4.2: แบบฟอรมการสรุปรวบรวมกระบวนงานที่ไดรบัการคัดเลอืกเพื่อพิจารณาปรับปรุง

(หมายเหตุ: จังหวดั / สวนราชการ ไมตองจัดทําแบบฟอรมที่ 1.2 แบบฟอรมที่ 1.3 แบบฟอรมที่ 4.1 และภาพราง

กระบวนงาน)

อยางไรก็ตาม ขั้นตอน กระบวนการคิด และวิธีการปฏิบัตอิืน่ๆ เชนการวิเคราะหกิจกรรม หรอื การวิเคราะหอุปสรรค/

ปญหา และคัดเลือกกระบวนงานที่จะทําการปรับปรุง จังหวัด / สวนราชการ ยังควรจะดาํเนนิการเชนเดิมเพื่อเปน

พื้นฐานในการวิเคราะหออกแบบกระบวนงานใหมและจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (เนือ้หาการประชุมเชิง

ปฏิบัติการครั้งที่ 2) เพียงแตไมตองจัดทําเปนเอกสารเพื่อจัดสงใหทางสํานักงาน ก.พ.ร.
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แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุ 1

แบบฟอรมที่ 1.1 ชดุ 2

แบบฟอรมที่ 4. 2

ขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นขอเสนอแนะสําหรับการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสําหรับประเด็นยุทธยุทธศาสตรสวนที่เหลอืศาสตรสวนที่เหลอื  ((ตอตอ))
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ดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากร
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วตัถุประสงค : เพื่อทบทวนแนวคดิและคําถามที่ไดฝากไวในการประชุมครั้งที ่1 และทําความเขาใจแนวคดิและการ

ดําเนินงานในการประชุมครัง้ที ่2

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1
หนวยงานไดศึกษาและทําความเขาใจถึงขีดสมรรถนะขององคกรและบุคลากรในปจจุบันที่รองรับการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตรของ
ตนวาเปนเชนไรตามประเด็นตางๆดานลาง

 องคกรมกีลยุทธอะไรบางที่จะตองปฏิบตัิเพือ่นําพาสูความสาํเร็จขององคกร ?

 บคุลากรกลุมใดบางที่รับผิดชอบกลยุทธเหลานั้น ?

Competency อะไรบางที่กลุมบคุลากรเหลานัน้จําเปนตองมี ?

 กลุมบคุลากรเหลานัน้มี Competency อะไรอยูแลวบางในปจจุบัน ?

 การฝกอบรมทีม่ีอยูในปจจุบันเปนอยางไร ?

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
หนวยงานจะตองทําการวิเคราะหขอมูลซึ่งสวนหนึ่งไดเก็บรวบรวมมาแลวในครั้งที่ 1 ประกอบกับศึกษาเพิ่มเติมถึงแนวทางการ
พัฒนาองคกรและบุคลากรเพื่อคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและนําไปจัดทําขอเสนอการเลี่ยนแปลง (Blueprint for 
Change) ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งประเด็นหลักในการดําเนินงาน
คือการวิเคราะห

ความตางหรือGap ของ Competency ทีต่องพฒันาเพิม่วามีอะไรบาง ?

ความพรอมและศักยภาพขององคกรในการพัฒนาวาเปนอยางไร ? ผลของ SWOT Analysis ?

แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกรและบคุลากรในรปูแบบตางๆ มีอะไรบางที่จะเปนประโยชน ?

ตองพัฒนาศกัยภาพขององคกรและบคุลากรดวยแนวทางใดเพื่อตอบสนองความตองการ ?

สวนที่ 1สวนที่ 1 ทบทวนสิ่งที่ไดดําเนินการมาแลวและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานลาํดับตอไป

เพือ่ใหการดําเนนิงานวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาครบถวนตามประเด็นขางตน แบบฟอรมที่ 4 ซึ่งจะถกูอธิบายในสวนที่ 
2 ของดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบคุลากร จะชวยใหการดําเนินงานดังกลาวเปนระบบและงายขึ้นสําหรับหนวยงานราชการ
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การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรสวนที่ 2สวนที่ 2

วตัถุประสงค : เพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่เหมาะสมกับความตองการ

แบบฟอรมที่ 4 เปนเอกสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปนเครื่องมือชวยหนวยราชการในการดําเนินการวิเคราะหหาความตางหรือGap 
ของ Competency ที่ตองพัฒนาเพิ่ม โดยแตละชองจะมีความเชื่อมโยงกันและสะทอนถึงความตองการการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่ง
นําไปสูการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรที่ตอบโจทยการพัฒนาไดอยางเปนระบบและเหมาะสมกับ
ศักยภาพขององคกร ตลอดจนการนํามาซึ่งเหตุผลสนับสนุนการเลือกแนวทางนั้นๆซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดทําขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เพื่อผลักดันการดําเนินงานตามกลยุทธและประเด็นยุทธศาสตรใหสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
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สวนที่ 2สวนที่ 2

ชื่อประเด็นยุทธศาสตรและชื่อกลยุทธ
ระบุชื่อประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธทีละกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  ซึ่งสามารถอางอิงไดจากแบบฟอรมที่ 1 ของการสงงาน
ครั้งที่ 1 (31มี.ค.2548) 

การพัฒนาศกัยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ

สรางศักยภาพการแขงขันภาคการเกษตร

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบกลยุทธ และ 1.2 กลุมงานที่รับผิดชอบกลยุทธ
ระบุชื่อหนวยงานและกลุมงานที่รับผิดชอบกลยุทธนั้นๆโดยอางอิงจากขอมูลที่เก็บมาแลวในการบานครั้งที่ 1 ในแบบฟอรมที่ 1

สนง.

ปฏิรปูที่ดิน
ปฏิรปูที่

ดินจังหวัด

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.3 Competency ที่ตองการพัฒนา
ระบุ Competency ที่ตองการพัฒนาซึ่งอาจมาจากขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนคือ

1) วิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง Competency ที่จําเปนจะตองมี เปรียบเทียบกับที่มีอยูในปจจุบันที่จัดเก็บขอมูลมาแลวใน
การบานครั้งที่ 1 (แบบฟอรมที่ 1 vs แบบฟอรมที่ 2) เพื่อระบุCompetency ที่ขาดและจําเปนตองพัฒนาเพิ่ม 

1. การบริหาร
จัดการ

2. การประสาน
สัมพนัธและ
ทํางานเปนทีม

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.3 Competency ที่ตองการพัฒนา
2) ทบทวน Competency Model ในเอกสารแนบเพื่อเพิ่มเติม Competency ที่จําเปน  

1. การบรหิาร
จัดการ

2. การประสาน
สัมพันธและ
ทํางานเปนทีม

3. การวาง
แผน

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.3 Competency ที่ตองการพัฒนา
3) อางอิงแบบฟอรมที่ 6 ชองสุดทายของดานกระบวนงานที่ปรับปรุง/เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบและเพิ่มเติมCompetencyที่

จําเปนในการสนับสนุนการทํางานในกระบวนงานใหมหากเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) 
และดานบุคลากร (H)

1. การบริหาร
จัดการ

2. การประสาน
สัมพันธและ
ทํางานเปนทีม

3. การวาง
แผน

4. เทคโนโลยี
การเกษตร

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.4 สาเหตุที่ตองการพัฒนา Competency
ระบุสาเหตุที่ทําใหขาดCompetencyนั้นๆ (ตามที่ระบุในชอง1.3) ซึ่งอาจมาจาก

1) การฝกอบรมและพัฒนาที่มีอยูไมมีประสิทธิภาพ/ไมเพียงพอตอความตองการ/ไมตรงกลุมเปาหมายโดยพิจารณาจากแบบฟอรม  
ที่ 3

1. ในอดีตไมเคยไดรับการฝกอบรมดานการบริหารจัดการมากอน

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.4 สาเหตุที่ตองการพัฒนา Competency
2)  ผลกระทบจากองคประกอบสวนตางๆขององคกร ซึ่งหนวยราชการตองพิจารณาถึงสาเหตุที่แทจริงวาสาเหตุที่ทําใหตอง

พัฒนา Competency นั้นๆเพิ่ม หรือ ขาด Competency นั้นมาจากปจจัยใด เชนเพราะวัฒนธรรมองคกรไมผลักดันใหเกิด 
Competency นั้นๆเปนตน

• Location
• Buildings
• Property
• Support Systems

• Vision and Mission
• Desired Market 

Position
• Target Customers 

and Markets
• Delivery Channels
• Products, Services,

Pricing
• Required 

Capabilities
• Operating 

Guidelines and 
Structures

• Sourcing Approach

Strategy
• Strategic
• Financial
• Operational
• Stakeholder
• Human

Performance

• Core Competencies
• Competency Cluster
• Attitude
• Skills
• Knowledge

Competency
• Core Competencies
• Competency Cluster
• Attitude
• Skills
• Knowledge

Competency

• Suite
• Subsystem/

Component
• Modules/Classes
• Data

Application
• Suite
• Subsystem/

Component
• Modules/Classes
• Data

Application

Facilities and 
Layout

• Activities 
• Tasks
• Workflow

• Policy
• Exceptions
• Information

• Equipment 
Category

• Client Hardware
• Machinery
• Tools

Equipment
• Equipment 

Category
• Client Hardware
• Machinery
• Tools

Equipment

Delivery Vehicle
• Development Services
• Execution Services

• Operations Services
• Physical Network and Computing

• Behavior
• Values

Culture
• Norms
• Motivation

• Behavior
• Values

Culture
• Norms
• Motivation

• Business Portfolio
• Structures
• Teams
• Jobs
• Roles

Organization
• Business Portfolio
• Structures
• Teams
• Jobs
• Roles

Organization

Process

องคประกอบขององคกร

3. บทบาทหนาที่ของกลุมงานนีต้ามโครงสรางขององคกรไมชัดเจน 
ไมรูถึงกรอบความรบัผิดชอบของตนที่แนนอนซึ่งสงผลใหการ
ทํางานไมสามารถวางแผนงานไดอยางมีแบบแผน

2. สภาพแวดลอมในการทํางานไมเอิ้ออํานวยตอการติดตอ
ประสานงาน เชนโตะภายในสํานักงานมีฉากกัน้สงูระหวางโตะทําให
พูดคุยกนัลําบาก

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.4 สาเหตุที่ตองการพัฒนา Competency
3) สนับสนุนกระบวนงานใหมหากเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานการจัดแบงงานและหนาที่ (S) และดานบุคลากร (H)

ซึ่งสามารถอางอิงจากแบบฟอรมที่ 6 ชองสุดทายของดานกระบวนงาน

4. การเปลี่ยนแปลงดาน H หรือบคุลากร เพือ่สนบัสนนุการเพิม่คณุภาพผลผลิตพืชซึ่ง
เปนกระบวนงานทีค่ัดเลือกมาปรบัปรุง

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.5 แนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร (ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง)
ระบุแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรโดยพิจารณาวาแนวทางนี้จะชวยพัฒนา Competency ที่ระบุในชอง 1.3 
และสอดคลองกับสาเหตุที่ทําใหขาด Competency ที่ระบุในชอง 1.4 ซึ่งแนวทางการพัฒนานั้นสามารถอางอิงไดจากแนวทางการ
พัฒนาที่นําเสนอไว (Shopping List) โดยรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของแตละแนวทาง ตลอดจนหลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกแนวทางเบื้องตนนั้นจะศึกษาไดจากเอกสารแนบ

3. การปรบับทบาทหนาที่
และโครงสรางภายใน
องคกร

1. การฝกอบรมตาม 
Competency ที่ตองการ

2. การปรบัสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

4. การฝกอบรมตาม 
Competency ที่ตองการ

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

เอก
สาร

แนบ

เอก
สาร

แนบ
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.6 หนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
ระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบในการนําแนวทางการพัฒนาในชอง 1.5 ไปดําเนินการ ดังนั้นชื่อหนวยงานจึงไมจําเปนตองเปน
หนวยงานเดียวกับที่ระบุไวในชอง 1.1 หรือ 1.2 เสมอไป ขึ้นอยูกับอํานาจหนาที่ในการดําเนินการแนวทางนั้นๆ

4. การฝกอบรมตาม 
Competency ที่
ตองการ

3. การปรับบทบาท
หนาที่และโครงสราง
ภายในองคกร 

1.การฝกอบรมตาม 
Competency ที่
ตองการ

2. การปรับ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

1. ตัวอยางเชน กองการเจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม

4. ตัวอยางเชน กองการเจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม

3. ตัวอยางเชน ฝายบริหารสนง. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

2. ตัวอยางเชน ฝายจัดการ

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.7 ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ระบุระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการดําเนินการเพื่อใหแนวทางนั้นประสบผลสําเร็จ ซึ่งสามารถอางอิงไดจากเอกสารแนบที่อธิบายถึง
รายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินงานแนวทางตางๆในสวนของระยะเวลาที่คาดวาจะใชในการดําเนินงาน

4. การฝกอบรม
ตาม Competency 
ที่ตองการ

3. การปรับบทบาท
หนาที่และโครงสราง
ภายในองคกร 

1.การฝกอบรมตาม 
Competency ที่
ตองการ

2. การปรับ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

3 เดือน

1 เดือน

4 เดือน

3 เดือน

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

เอกสา
รแนบ

เอกสา
รแนบ
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เอกสา
รแนบ

เอกสา
รแนบ

สวนที่ 2สวนที่ 2

1.8 เหตุผลในการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร
ระบุเหตุผลที่เลือกแนวทางการพัฒนาที่ระบุในชอง 1.5 วามีความเหมาะสมอยางไรที่เลือกมาดําเนินการและจะชวยใหกลยุทธ
ประสบความสําเร็จไดอยางไร ซึ่งทานสามารถอางอิงไดจากเอกสารแนบ ในสวนของประโยชนและขอพึงระวัง/ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และพิจารณาเปรียบเทียบกับศักยภาพของหนวยงานของทานเปนหลัก เชน SWOT Analysis

1. เลือกแนวทางการฝกอบรมตาม 
Competency ที่ตองการเพราะ “การจัดการ
ฝกอบรมทีต่รงกับความตองการจะชวยเพิ่มพนู
ความรูที่เกี่ยวของและทันสมัยใหกับบคุลากรได 
ซึ่งหนวยงานมกีารตั้งงบประมาณดานการ
ฝกอบรมไวอยูแลว”

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

2. เลือกแนวทางการปรับสภาพแวดลอมใน
องคกรเพราะ “แนวทางนี้ใชงบประมาณไมมาก
นกัเนื่องจากเปนการนําเอาอุปกรณทีม่ีอยูเกา
ออกไปเชนฉากกั้นโตะและเพิม่เตมิบางสวนเชน
โตะประชมุกลางหอง โดยหวังวาจะทําใหบุคลากร
ติดตอประสานงานกนัคลองตัวมากขึ้น ซึ่งนาจะ
เห็นผลไวเพราะระยะเวลาในการดําเนินงานไม
นานนกั”
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สวนที่ 2สวนที่ 2 การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

3. เลือกแนวทางการปรับบทบาทหนาที่และ
โครงสรางภายในองคกรเพราะ “ความชัดเจน
ของบทบาทหนาที่เปนแนวทางที่สามารถแกไข
ปญหาของหนวยงานไดในระยะยาวในการ
วางแผนโดยไมตองใชงบประมาณมากในการ
ดําเนินการ”

4. เลือกแนวทางการฝกอบรมตาม 
Competency ที่ตองการเพราะ “การจัดการ
ฝกอบรมทีต่รงกับความตองการจะชวยเพิ่มพนู
ความรูที่เกี่ยวของใหกับบคุลากรได โดย
งบประมาณดานการฝกอบรมของหวยงานจะ
ไดรับการสนับสนนุอยางสม่ําเสมอ”

เอกสา
รแนบ

เอกสา
รแนบ

1.8 เหตุผลในการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร
ระบุเหตุผลที่เลือกแนวทางการพัฒนาที่ระบุในชอง 1.5 วามีความเหมาะสมอยางไรที่เลือกมาดําเนินการและจะชวยใหกลยุทธ
ประสบความสําเร็จไดอยางไร ซึ่งทานสามารถอางอิงไดจากเอกสารแนบ ในสวนของประโยชนและขอพึงระวัง/ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และพิจารณาเปรียบเทียบกับศักยภาพของหนวยงานของทานเปนหลัก เชน SWOT Analysis
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สวนที่ 2สวนที่ 2

1.9 ผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระบุผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับหลังจากการนําแนวทางการพัฒนาที่ระบุในชอง 1.5 ไปดําเนินการ ซึ่งสามารถพิจารณา
อางอิงไดจากเอกสารแนบ ในสวนของวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนําแนวทางนั้นๆไปดําเนินการ

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

เอกสา
รแนบ

เอกสา
รแนบ

1. บคุลากรไดเรียนรูและไดรับการพฒันาที่ตรงกบั
ความจําเปนในการปฏิบตัิงานและสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานได

2. การปรบัสภาพแวดลอมในการทํางานจะทําให
กลุมบคุลากรทํางานไดใกลชิดกันขึ้นซึ่งสงผลให
การสงผานขอมูลขาวสารที่จําเปนในการ
ปฏบิตัิงานดวยวิธีไมเปนทางการเชนพูดคุยกนั 
หรือทางการเชนสงจดหมายเวียนทําไดคลองตัว
และรวดเร็วขึ้น 
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สวนที่ 2สวนที่ 2 การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

เอกสา
รแนบ

เอกสา
รแนบ

3. บคุลากรในตําแหนงมบีทบาทหนาที่ชัดเจนทํา
ใหบุคลากรสามารถวางแผนการทํางานใน
ขอบเขตของตนไดเปนระบบขึ้น

4. บคุลากรไดเรียนรูและไดรับการพฒันาที่ตรงกบั
ความจําเปนในการปฏิบตัิงานและสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานได

1.9 ผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระบุผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับหลังจากการนําแนวทางการพัฒนาที่ระบุในชอง 1.5 ไปดําเนินการ ซึ่งสามารถพิจารณา
อางอิงไดจากเอกสารแนบ ในสวนของวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนําแนวทางนั้นๆไปดําเนินการ
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สวนที่ 2สวนที่ 2

ตัวอยางการกรอกขอมูลตามเอกสารประกอบการวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา (แบบฟอรมที่ 4)

การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร
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สวนที่ 2สวนที่ 2 การวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากรการวิเคราะหและการคัดเลอืกแนวทางการพฒันาขดีสมรรถนะองคกรและบุลากร

ตัวอยางการกรอกขอมูลตามเอกสารประกอบการวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา (แบบฟอรมที่ 4) (ตอ)
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สวนที่ 3สวนที่ 3 การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง

ขอมูลที่ไดจากแบบฟอรมที่ 4 เอกสารประกอบการวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากร
สามารถนํามากรอกรายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ในสวนที่เปนรายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงาน
และหนาที่และ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 

ในที่นี้จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแบบฟอรมที่ 4 และแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่มาเปน
ตัวอยางใหเห็นชัดเจน ซึ่งในการทําแผนจริงนั้นสวนราชการสามารถใชคําอธิบายเดียวกันสําหรับการทําแผนขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลากร

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

วตัถุประสงค : เพื่ออธิบายถึงความเชื่อมโยงของเอกสารประกอบการวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะ

องคกรและบุคลากร (แบบฟอรมที่ 4) ซึง่สามารถนาํไปเปนขอมูลการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ชือกลยุทธ: สรางศกยภาพการแขงขนภาคการเกษตร

สนง. ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 8-11)
การบริหารจัดการ

ตัวอยางเชน ในอดีตกลุมงานนีไมเคย

ไดรับการฝกอบรมดานการบริหาร

จัดการมากอนเลย จึงทําใหขาดความ

เขาใจในการบริหารจัดการอยางเปน

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3เดือน

การจัดการฝกอบรมทีตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

และทันสมัยใหกับบุคลากรได ซึ่ง

งบประมาณดานการฝกอบรมของ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมที่ 4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่ตองการ

พัฒนา Competency

1.3 

Competency

 ที่ตองการ

พัฒนา

1.2 กลุมงาน

ที่รับผดิชอบ

กลยุทธ

1.1 หนวยงานที่

รับผดิชอบกลยุทธ

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากรที่คัดเลอืก

(ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง)

1.6 หนวยงาน

หลกัที่รับผดิชอบ

ในการดําเนินการ

1.8 เหตุผลในการเลอืก

แนวทางการพัฒนา

องคกรและบุคลากร

1.7 

ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.9 ผลลพัธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สวนที่ 3สวนที่ 3

2.1.3 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที ่
 
ก. วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง  

 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
ข. ผูรับผิดชอบ 
• หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

• หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่
(ก) วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง: นัน้เปนการมองภาพรวมของผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการนําแนวทางการ
พัฒนาไปดําเนนิการซึ่งอางอิงไดตามที่ระบไุวในชอง 1.9 ของแบบฟอรมที ่4 (สามารถอางอิงเพิ่มเตมิจากเอกสารแนบประกอบการ
ประชมุเชิงปฏิบตักิารครัง้ที่ 2 อธิบายถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการแนวทางตางๆ ในสวนของวัตถุประสงคและ
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับจากการนําแนวทางนั้นๆไปดําเนินการ)

(ข) ผูรับผิดชอบ: นําชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการใหแนวทางประสบผลสําเร็จที่ระบุไวในชอง 1.6 ของแบบฟอรมที ่4 มา
ใสในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ข. อยางไรก็ตามอาจตองพิจารณาเพิม่เตมิในสวนของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ชือกลยุทธ: สรางศกยภาพการแขงขนภาคการเกษตร

สนง. ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 8-11)
การบริหารจัดการ

ตัวอยางเชน ในอดีตกลุมงานนีไมเคย

ไดรับการฝกอบรมดานการบริหาร

จัดการมากอนเลย จึงทําใหขาดความ

เขาใจในการบริหารจัดการอยางเปน

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3เดือน

การจัดการฝกอบรมทีตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

และทันสมัยใหกับบุคลากรได ซึ่ง

งบประมาณดานการฝกอบรมของ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมที่ 4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่ตองการ

พัฒนา Competency

1.3 

Competency

 ที่ตองการ

พัฒนา

1.2 กลุมงาน

ที่รับผดิชอบ

กลยุทธ

1.1 หนวยงานที่

รับผดิชอบกลยุทธ

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากรที่คัดเลอืก

(ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง)

1.6 หนวยงาน

หลกัที่รับผดิชอบ

ในการดําเนินการ

1.8 เหตุผลในการเลอืก

แนวทางการพัฒนา

องคกรและบุคลากร

1.7 

ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.9 ผลลพัธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ

ค. ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 

  ประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
  2549 2550 2551 
1.     

2.     

3.     

4.     

 

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สวนที่ 3สวนที่ 3

แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

ระบุประโยชนที่จะไดรับ: ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสามารถอางอิงไดจากผลลัพธหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับหลังจากการนํา
แนวทางการพัฒนาในแตละแนวทางที่ระบไุวในชอง 1.9 มาอางอิง (พิจารณาเพิม่เตมิไดจากเอกสารแนบในสวนของวัตถปุระสงค
และประโยชนทีค่าดวาจะไดรับจากการนําแนวทางนั้นๆไปดําเนนิการ)

การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาศกัยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ชื่อกลยุทธ: สรางศกัยภาพการแขงขันภาคการเกษตร

สนง. ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 8-11)
การบริหารจัดการ

ตัวอยางเชน ในอดีตกลุมงานนีไมเคย

ไดรับการฝกอบรมดานการบริหาร

จัดการมากอนเลย จึงทําใหขาดความ

เขาใจในการบริหารจัดการอยางเปน

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3เดือน

การจัดการฝกอบรมทีตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

และทันสมัยใหกับบุคลากรได ซึ่ง

งบประมาณดานการฝกอบรมของ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การประสานสัมพันธ

และทํางานเปนทีม

ตัวอยางเชน สภาพแวดลอมในการ

ทํางานไมเอือ้อํานวยตอการติดตอ

ประสานงานเนื่องจากโตะภายใน

สํานักงานมีฉากสูงกั้นระหวางโตะ 

การพูดคุยปรึกษาหารือกันจึงทําลําบาก

การปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน ตัวอยางเชน ฝายจัดการ 1 เดือน

แนวทางนใชงบประมาณไมมากนก

เนื่องจากเปนการนําเอาอปุกรณที่มีอยูเกา

ออกไปเชน ฉากกั้นโตะและเพิ่มเติม

บางสวนเชน โตะประชุมกลางหอง โดย

หวังวาจะทําใหบุคลากรติดตอ

ประสานงานกันคลองตัวมากขึ้น ซึ่งนาจะ

เห็นผลไวเพราะระยะเวลาในการ

ดําเนินงานไมนานนัก

การปรบสภาพแวดลอมในการ

ทํางานจะทําใหกลุมบุคลากร

ทํางานไดใกลชิดกันขึ้นซึ่งสงผลให

การสงผานขอมูลขาวสารที่จําเปน

ในการปฏิบัติงานดวยวิธีไมเปน

ทางการเชนพูดคุยกัน หรือทางการ

เชนสงจดหมายเวียนทําได

คลองตัวและรวดเร็วขึ้น

การวางแผน

ตัวอยางเชน บทบาทหนาที่ของกลุม

งานนี้ตามโครงสรางขององคกรไม

ชัดเจน หนาที่ซ้ําซอนกันหลายสวนซึ่ง

สงผลใหบุคลากรไมรูถึงกรอบความ

รับผิดชอบของตนที่แนนนอนทําใหไม

สามารถทํางานไดอยางมีระเบียบแบบ

หรือวางแผนงานของตนเพื่อทําใหงาน

สําเร็จตามเปาหมายไดชัดเจน

การปรับบทบาทหนาที่และโครงสราง

ภายในองคกร

ตัวอยางเชน ฝายบริหารสนง.

 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
4 เดือน

ความชัดเจนของบทบาทหนาที่เปน

แนวทางที่สามารถแกไขปญหาของ

หนวยงานไดในระยะยาวในการวางแผน

โดยไมตองใชงบประมาณมากในการ

ดําเนินการ

บุคลากรในตําแหนงมีบทบาท

หนาที่ชัดเจนทําใหบุคลากร

สามารถวางแผนการทํางานใน

ขอบเขตของตนไดเปนระบบขึ้นซึ่ง

จะสงผลใหงานตางๆบรรลุ

เปาหมายตามเวลาและทรัพยากร

ที่กําหนด

เทคโนโลยีการเกษตร

ตัวอยางเชน เปนการเปลี่ยนแปลงดาน

 Hหรือ บุคลากร เพื่อสนับสนุนการ

เพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชซึ่งเปน

กระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3 เดือน

เปนแนวทางที่สามารถแกไขปญหาของ

หนวยงานไดในระยะยาวโดยไมตองใช

งบประมาณมากในการดําเนินการ

บุคลากรไดเรยนรูและไดรบการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับกระบวนงานที่ปรับปรุง

ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
ตัวอยางเชน ไมไดรับการฝกอบรมที่

เพียงพอ

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ
ตัวอยางเชน กองการเจาหนาที่ 3 เดือน

การจัดการฝกอบรมที่ตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

ใหกับบุคลากรได โดยงบประมาณดาน

การฝกอบรมของหวยงานจะไดรับการ

สนับสนุนอยางสม่ําเสมอ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได

การวางแผน

ตัวอยางเชน บทบาทหนาที่ของกลุม

งานนี้ตามโครงสรางขององคกรไม

ชัดเจน หนาที่ซ้ําซอนกันหลายสวนซึ่ง

สงผลใหบุคลากรไมสามารถทํางานได

อยางมีระเบียบแบบหรือวางแผนงาน

ของตนเพื่อทําใหงานสําเร็จตาม

เปาหมายไดชัดเจน

การปรับบทบาทหนาที่และโครงสราง

ภายในองคกร

ตัวอยางเชน ฝายบริหารสนง.

 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
4 เดือน

ความชัดเจนของบทบาทหนาที่เปน

แนวทางที่สามารถแกไขปญหาของ

หนวยงานไดในระยะยาวในการวางแผน

โดยไมตองใชงบประมาณมากในการ

ดําเนินการ

บุคลากรในตําแหนงมีบทบาท

หนาที่ชัดเจนทําใหบุคลากร

สามารถวางแผนการทํางานใน

ขอบเขตของตนไดเปนระบบขึ้นซึ่ง

จะสงผลใหงานตางๆบรรลุ

เปาหมายตามเวลาและทรัพยากร

ที่กําหนด

แบบฟอรมที่ 4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่ตองการ

พัฒนา Competency

1.3 

Competency

 ที่ตองการ

พัฒนา

1.2 กลุมงาน

ที่รับผดิชอบ

กลยุทธ

1.1 หนวยงานที่

รับผดิชอบกลยุทธ

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากรที่คัดเลอืก

(ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง)

1.6 หนวยงาน

หลกัที่รับผดิชอบ

ในการดําเนินการ

1.8 เหตุผลในการเลอืก

แนวทางการพัฒนา

องคกรและบุคลากร

1.7 

ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.9 ผลลพัธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 3-6)

ง. แผนงานและรายละเอียดการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
ลําดับ 

ความสําคัญ 
สิ่งที่ตองดําเนินการ รายละเอียด ผูรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ

ประมาณการงบประมาณ 

     2549 2550 2551 

1 สิ่งที่ตองดําเนินการ 
#1 

   xx,xxx,xxx.xx - - 

2 สิ่งที่ตองดําเนินการ 
#2 

   xx,xxx,xxx.xx xx,xxx,xxx.xx - 

3 สิ่งที่ตองดําเนินการ 
#3 

   - xx,xxx,xxx.xx - 

4 สิ่งที่ตองดําเนินการ 
#4 

   - xx,xxx,xxx.xx xx,xxx,xxx.xx 

   ประมาณการงบประมาณ
รวม

xx,xxx,xxx.xx xx,xxx,xxx.xx xx,xxx,xxx.xx 

เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ:  
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สวนที่ 3สวนที่ 3

แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

การปรับบทบาท
และโครงสรางองคกรภายใน
หนวยงาน (Internal 
Organization Restructure)

ระบุสิ่งที่ตองดําเนินการ:  นําแนวทางการพัฒนาตางๆที่ระบุไวในชอง 1.5 ของแบบฟอรมที่ 4 มาใสในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงชองสิ่งที่
ตองดําเนินการ

ใหรายละเอียด: ระบุรายละเอียดในขอเสนอการเปลีย่นแปลงของการพัฒนาแตละแนวทางที่เลือก (สามารถอางอิงเพิ่มเติมไดจากเอกสาร
แนบประกอบในสวนของรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของแตละแนวทาง)

ระบุผูรับผิดชอบ: นําชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการแนวทางนั้นใหประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไวในชอง 1.6 ของแบบฟอรม
ที่ 4 มาใสหรอือางอิงจากขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเอกสาร 2.1.3 ข

การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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ชื่อกลยุทธ: สรางศกัยภาพการแขงขันภาคการเกษตร

สนง. ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 8-11)
การบริหารจัดการ

ตัวอยางเชน ในอดีตกลุมงานนีไมเคย

ไดรับการฝกอบรมดานการบริหาร

จัดการมากอนเลย จึงทําใหขาดความ

เขาใจในการบริหารจัดการอยางเปน

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3เดือน

การจัดการฝกอบรมทีตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

และทันสมัยใหกับบุคลากรได ซึ่ง

งบประมาณดานการฝกอบรมของ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การประสานสัมพันธ

และทํางานเปนทีม

ตัวอยางเชน สภาพแวดลอมในการ

ทํางานไมเอือ้อํานวยตอการติดตอ

ประสานงานเนื่องจากโตะภายใน

สํานักงานมีฉากสูงกั้นระหวางโตะ 

การพูดคุยปรึกษาหารือกันจึงทําลําบาก

การปรับสภาพแวดลอมในการทํางาน ตัวอยางเชน ฝายจัดการ 1 เดือน

แนวทางนใชงบประมาณไมมากนก

เนื่องจากเปนการนําเอาอปุกรณที่มีอยูเกา

ออกไปเชน ฉากกั้นโตะและเพิ่มเติม

บางสวนเชน โตะประชุมกลางหอง โดย

หวังวาจะทําใหบุคลากรติดตอ

ประสานงานกันคลองตัวมากขึ้น ซึ่งนาจะ

เห็นผลไวเพราะระยะเวลาในการ

ดําเนินงานไมนานนัก

การปรบสภาพแวดลอมในการ

ทํางานจะทําใหกลุมบุคลากร

ทํางานไดใกลชิดกันขึ้นซึ่งสงผลให

การสงผานขอมูลขาวสารที่จําเปน

ในการปฏิบัติงานดวยวิธีไมเปน

ทางการเชนพูดคุยกัน หรือทางการ

เชนสงจดหมายเวียนทําได

คลองตัวและรวดเร็วขึ้น

การวางแผน

ตัวอยางเชน บทบาทหนาที่ของกลุม

งานนี้ตามโครงสรางขององคกรไม

ชัดเจน หนาที่ซ้ําซอนกันหลายสวนซึ่ง

สงผลใหบุคลากรไมรูถึงกรอบความ

รับผิดชอบของตนที่แนนนอนทําใหไม

สามารถทํางานไดอยางมีระเบียบแบบ

หรือวางแผนงานของตนเพื่อทําใหงาน

สําเร็จตามเปาหมายไดชัดเจน

การปรับบทบาทหนาที่และโครงสราง

ภายในองคกร

ตัวอยางเชน ฝายบริหารสนง.

 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
4 เดือน

ความชัดเจนของบทบาทหนาที่เปน

แนวทางที่สามารถแกไขปญหาของ

หนวยงานไดในระยะยาวในการวางแผน

โดยไมตองใชงบประมาณมากในการ

ดําเนินการ

บุคลากรในตําแหนงมีบทบาท

หนาที่ชัดเจนทําใหบุคลากร

สามารถวางแผนการทํางานใน

ขอบเขตของตนไดเปนระบบขึ้นซึ่ง

จะสงผลใหงานตางๆบรรลุ

เปาหมายตามเวลาและทรัพยากร

ที่กําหนด

เทคโนโลยีการเกษตร

ตัวอยางเชน เปนการเปลี่ยนแปลงดาน

 Hหรือ บุคลากร เพื่อสนับสนุนการ

เพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชซึ่งเปน

กระบวนงานที่คัดเลือกมาปรับปรุง

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3 เดือน

เปนแนวทางที่สามารถแกไขปญหาของ

หนวยงานไดในระยะยาวโดยไมตองใช

งบประมาณมากในการดําเนินการ

บุคลากรไดเรยนรูและไดรบการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

เพื่อรองรับกระบวนงานที่ปรับปรุง

ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
ตัวอยางเชน ไมไดรับการฝกอบรมที่

เพียงพอ

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ
ตัวอยางเชน กองการเจาหนาที่ 3 เดือน

การจัดการฝกอบรมที่ตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

ใหกับบุคลากรได โดยงบประมาณดาน

การฝกอบรมของหวยงานจะไดรับการ

สนับสนุนอยางสม่ําเสมอ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได

การวางแผน

ตัวอยางเชน บทบาทหนาที่ของกลุม

งานนี้ตามโครงสรางขององคกรไม

ชัดเจน หนาที่ซ้ําซอนกันหลายสวนซึ่ง

สงผลใหบุคลากรไมสามารถทํางานได

อยางมีระเบียบแบบหรือวางแผนงาน

ของตนเพื่อทําใหงานสําเร็จตาม

เปาหมายไดชัดเจน

การปรับบทบาทหนาที่และโครงสราง

ภายในองคกร

ตัวอยางเชน ฝายบริหารสนง.

 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
4 เดือน

ความชัดเจนของบทบาทหนาที่เปน

แนวทางที่สามารถแกไขปญหาของ

หนวยงานไดในระยะยาวในการวางแผน

โดยไมตองใชงบประมาณมากในการ

ดําเนินการ

บุคลากรในตําแหนงมีบทบาท

หนาที่ชัดเจนทําใหบุคลากร

สามารถวางแผนการทํางานใน

ขอบเขตของตนไดเปนระบบขึ้นซึ่ง

จะสงผลใหงานตางๆบรรลุ

เปาหมายตามเวลาและทรัพยากร

ที่กําหนด

แบบฟอรมที่ 4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่ตองการ

พัฒนา Competency

1.3 

Competency

 ที่ตองการ

พัฒนา

1.2 กลุมงาน

ที่รับผดิชอบ

กลยุทธ

1.1 หนวยงานที่

รับผดิชอบกลยุทธ

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากรที่คัดเลอืก

(ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง)

1.6 หนวยงาน

หลกัที่รับผดิชอบ

ในการดําเนินการ

1.8 เหตุผลในการเลอืก

แนวทางการพัฒนา

องคกรและบุคลากร

1.7 

ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.9 ผลลพัธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 3-6)

สิ่งที่ตองดําเนินการ ป 2549 ป 2550 ป 2551 

 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

1. สิ่งที่ตองดําเนินการ #1 
 

                           

2. สิ่งที่ตองดําเนินการ #2                            

3. สิ่งที่ตองดําเนินการ #3 
 

                           

4. สิ่งที่ตองดําเนินการ #4                            

 

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สวนที่ 3สวนที่ 3

แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

ระบุสิ่งที่ตองดําเนินการ: อางอิงสิ่งที่ตองดําเนินการจากแผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ง.

ระบุชวงเวลา: อางอิงระยะเวลาในการดําเนินงานแตละแนวทางจากแบบฟอรมที ่4 ชองที่ 1.7

การปรับบทบาท
และโครงสรางองคกรภายใน
หนวยงาน (Internal 
Organization Restructure)

การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ชือกลยุทธ: สรางศกยภาพการแขงขนภาคการเกษตร

สนง. ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 8-11)
การบริหารจัดการ

ตัวอยางเชน ในอดีตกลุมงานนีไมเคย

ไดรับการฝกอบรมดานการบริหาร

จัดการมากอนเลย จึงทําใหขาดความ

เขาใจในการบริหารจัดการอยางเปน

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3เดือน

การจัดการฝกอบรมทีตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

และทันสมัยใหกับบุคลากรได ซึ่ง

งบประมาณดานการฝกอบรมของ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมที่ 4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่ตองการ

พัฒนา Competency

1.3 

Competency

 ที่ตองการ

พัฒนา

1.2 กลุมงาน

ที่รับผดิชอบ

กลยุทธ

1.1 หนวยงานที่

รับผดิชอบกลยุทธ

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากรที่คัดเลอืก

(ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง)

1.6 หนวยงาน

หลกัที่รับผดิชอบ

ในการดําเนินการ

1.8 เหตุผลในการเลอืก

แนวทางการพัฒนา

องคกรและบุคลากร

1.7 

ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.9 ผลลพัธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ

พิจารณาปจจัยตอความสําเร็จ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง: อางอิงจากเหตุผลที่เลือกแนวทางการพัฒนาที่ระบุ
ไวในชอง 1.8 แบบฟอรมที ่4 ที่แสดงใหเห็นวาแนวทางนั้นมคีวามเหมาะสมอยางไรที่ถกูเลือกมาดําเนินการ หรือพิจารณาเพิม่เตมิ
จากรายละเอียดของแนวทางที่คัดเลือกในเอกสารแนบดังนี้
• ปจจัยตอความสําเร็จสามารถพิจารณาจากสวนของสิ่งที่ตองมีเบื้องตน
• ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสามารถพิจารณาจากขอพึงระวัง/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จ. ปจจัยตอความสําเร็จ  ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
 
ปจจัยตอความสําเร็จ (เงื่อนไขที่จําเปน) 
 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 
 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สวนที่ 3สวนที่ 3

แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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ชื่อประเด็นยุทธศาสตร: การพัฒนาศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ชือกลยุทธ: สรางศกยภาพการแขงขนภาคการเกษตร

สนง. ปฏิรูปที่ดิน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

(ระดับ 8-11)
การบริหารจัดการ

ตัวอยางเชน ในอดีตกลุมงานนีไมเคย

ไดรับการฝกอบรมดานการบริหาร

จัดการมากอนเลย จึงทําใหขาดความ

เขาใจในการบริหารจัดการอยางเปน

การฝกอบรมตาม Competency ที่

ตองการ

ตัวอยางเชน กองการ

เจาหนาที่หรือฝายฝกอบรม
3เดือน

การจัดการฝกอบรมทีตรงกับความ

ตองการจะชวยเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวของ

และทันสมัยใหกับบุคลากรได ซึ่ง

งบประมาณดานการฝกอบรมของ

บุคลากรไดเรียนรูและไดรับการ

พัฒนาที่ตรงกับความจําเปนใน

การปฏิบัติงานและสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แบบฟอรมที่ 4: การวิเคราะหและการคัดเลือกแนวทางการพัฒนา

1.4 สาเหตุที่ตองการ

พัฒนา Competency

1.3 

Competency

 ที่ตองการ

พัฒนา

1.2 กลุมงาน

ที่รับผดิชอบ

กลยุทธ

1.1 หนวยงานที่

รับผดิชอบกลยุทธ

1.5 แนวทางการ

พัฒนาองคกรและ

บุคลากรที่คัดเลอืก

(ขอเสนอการ

เปลีย่นแปลง)

1.6 หนวยงาน

หลกัที่รับผดิชอบ

ในการดําเนินการ

1.8 เหตุผลในการเลอืก

แนวทางการพัฒนา

องคกรและบุคลากร

1.7 

ระยะเวลาที่

ใชในการ

ดําเนินการ

1.9 ผลลพัธหรือ

ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับ

3.1.3 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

สวนที่ 3สวนที่ 3

แบบฟอรมที่ 4: เอกสารประกอบการวิเคราะห

ภาคผนวก

ในสวนนีค้ือการนําเอกสารประกอบการวิเคราะห (แบบฟอรมที ่4) ทีก่รอกเสร็จเรียบรอยมาใสไวเพื่อเปนเอกสารอางอิง

การนําขอมลูจากเอกสารประกอบการวิเคราะหไปจดัทําแผนขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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บทที่บทที่  2: 2: การจัดทํารูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงการจัดทํารูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
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หลังจากที่จังหวัด / สวนราชการไดวิเคราะหถึงสิ่งที่ตองดําเนนิการ/สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลง และแนวทางการพฒันาขีดสมรรถนะองคกรและบคุลากรได

เรียบรอยแลว ทางจังหวัด / สวนราชการสามารถจัดทํารูปเลมของขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง โดยจัดทําแยกตามประเด็นยทุธศาสตร และภายใตแตละประเด็น

ยุทธศาสตร แยกตามดานของการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน อนัไดแก 

 ดานขัน้ตอน/วิธีการปฏิบัติงาน (จากแบบฟอรมกระบวนงาน 5 และ 6)

 ดานเทคโนโลยี (จากแบบฟอรมกระบวนงาน 5 และ 6)

 ดานการจัดแบงงานและหนาที่ (จากแบบฟอรมขีดสมรรถนะ 4)

 ดานบุคลากร (จากแบบฟอรมขีดสมรรถนะ 4)

อยางไรก็ด ีหากมขีอเสนอการเปลี่ยนแปลงใดที่สามารถครอบคลุมหรอื

สนับสนนุมากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร จังหวัด / สวนราชการสามารถเพิ่ม

หวัขอเพือ่สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ไมเฉพาะเจาะจงประเด็นยุทธศาสตร

ไดเชนกนั (ตวัอยางเชน ขอ 2.2 ที่แสดงในสารบัญหนาถัดไป)

เนือ้หาของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงนัน้ แสดงรายละเอียดตามสารบัญในหนา

ถัดไป

การจัดทาํรูปเลมขอเสนอการเปลีย่นแปลงการจัดทาํรูปเลมขอเสนอการเปลีย่นแปลง
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)

1.1 หลักการและเหตุผล 

1.2 ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

1.3 สรุปขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

1.4 แผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบตัิและประมาณการงบประมาณ 
2. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

2.1.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏบิตัิงาน 

2.1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 

2.1.3 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่

2.1.4 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบคุลากร 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ....

2.2.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏบิตัิงาน 

2.2.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

2.2.3 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่

2.2.4 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบคุลากร 

2.3 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรมากกวา 1 ประเด็นยุทธศาสตร 

2.3.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานขั้นตอน/วิธีปฏบิตัิงาน 

2.3.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

2.3.3 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานการจัดแบงงานและหนาที่

2.3.4 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานบคุลากร 

สารบัญ

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
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3. ภาคผนวก

3.1 รายละเอียดผลการวิเคราะหสิ่งทีต่องดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง 

3.1.1 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคญั 

3.1.2 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 

3.1.3 แบบฟอรมเพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

สารบัญ (ตอ)

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

คําอธิบาย: ในการจดัทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การ

วิเคราะหจะเริ่มจาก สวนที่ 3 คือ แบบฟอรม จากนั้นจึง

นําขอมูลที่ไดมาสรุปแยกตามประเด็นยุทธศาสตร และ

จัดทําในสวนที่ 2 คือ รายละเอียดขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง แลวจึงดําเนินการจัดทําในสวนที่ 1 ซึ่งจะ

เปน บทสรปุของผูบริหาร ตามลําดับ
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1. บทสรุปสําหรับผูบรหิาร

คําอธิบาย: จังหวัด / สวนราชการสามารถคัดลอก

ขอมูลขางตน เพื่อใชเปนเนื้อหาในสวนของ 

“หลักการและเหตุผล” หรือนําไปปรบัใชเพื่อใหเกิด

ความเหมาะสม

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

คําอธิบาย: จังหวัด / สวนราชการจะตองระบุประเด็น

ยุทธศาสตรใหครบตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบตัิ

ราชการ 4 ป
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เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

คําอธิบาย: จังหวัด / สวนราชการระบุเฉพาะประเด็นยุทธศาสตรที่

หนวยงานนํามาจัดทําขอเสนอการเปลีย่นแปลง โดยสามารถ

คัดลอกรายละเอียดประกอบอาทิ เปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย และกลยุทธ จากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปได
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1. บทสรุปสําหรับผูบรหิาร

คําอธิบาย: จังหวัด / สวนราชการสามารถคัดลอกขอมูลขางตน 

เพื่อใชเปนเนื้อหาในสวนของ “ขั้นตอนการจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง” หรือนําไปปรับใชตามความเหมาะสม

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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1. บทสรุปสําหรับผูบรหิาร

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

คําอธิบาย: เปนการสรุปสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตอง

เปลี่ยนแปลงในแตละดาน จากรายละเอียดขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง ในสวนที่ 2
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1. บทสรุปสําหรับผูบรหิาร

คําอธิบาย: สรุปแผนการดําเนินงานจากรายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในแตละประเด็น

ยุทธศาสตร แตละดาน จากรายละเอียดขอเสนอการเปลีย่นแปลง ในสวนที่ 2 เพื่อใหเห็นภาพรวม

ของแผนการนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏบิัติที่ครอบคลุมป 49 –51 โดยพิจารณาความ

พรอมดานปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ กําลังพลในการจดัทํา เปนตน

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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2. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

2.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

คําอธิบาย: ระบุประโยชนที่จะไดรับ ตัวชี้วัด คาเปาหมายของ

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ดาน .... (ในที่นี้ คือ ดานขั้นตอน/

วิธีปฏิบัติงาน) ในแตละป
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คําอธิบาย: ระบุสิ่งที่ตองดําเนินการภายใตขอเสนอการเปลี่ยนแปลงแตละดาน.... (ในที่นี้ คือ ดานขั้นตอน/วิธปีฏิบัติงาน) 

และจะตองจัดลําดับความสําคัญของสิ่งทีต่องดําเนินการ โดยพิจารณาจากผลที่คาดวาจะไดรับจากการดาํเนินงาน ความ

พรอมในการนาํขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปดําเนินการ เชน ความพรอมในเรื่องของกําลังพล และ ความพรอมในเรื่อง

งบประมาณ เปนตน รวมทั้งระบุรายละเอียดของสิ่งทีต่องดาํเนินการ ผูรับผดิชอบหลัก จังหวดั / สวนราชการที่เกี่ยวของ 

และประมาณการงบประมาณในระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551)

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

หมายเหตุ:

- ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน และ ดานเทคโนโลยี สามารถสรุปจากแบบฟอรมที่ 6 และ 

- ดานการจัดแบงงานและหนาที่และ ดานบุคลากร สามารถสรุปจากแบบฟอรมที่ 4

บางกรณีสิ่งที่ตองดําเนินการอาจจะไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดใน ป 49-51 จังหวดั/

สวนราชการควรระบุขอเสนอการเปลี่ยนแปลงนั้นไวโดยอาจจะจดัทําเปนหมายเหตุ ระบุ

เหตุผลและชวงทีจ่ะจดัทําวาเปนปงบประมาณใด
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คําอธิบาย: ระบุเหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ตอง

ดําเนินการที่ไดจัดลําดับไว และแผนดําเนินการในระยะเวลาปฏิบัติราชการ 3 ป 

(พ.ศ. 2549-2551)

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))

คําอธิบาย: ระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงดานลบ

คําอธิบาย: จังหวัด/สวนราชการควรระบุปจจัยสําคัญ/ 

เงื่อนไขที่จําเปนที่ตองมีเพื่อใหขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

บรรลุผลสําเรจ็ อาทิ ความพรอมดานงบประมาณ ความ

รวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ ขอจํากัดทางดาน

กฎหมาย เปนตน
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2. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

2.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

คําอธิบาย: จัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับที่ได

อธิบายไวในขอเสนอการเปลีย่นแปลงดาน

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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2. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

2.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

คําอธิบาย: จัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับที่ได

อธิบายไวในขอเสนอการเปลีย่นแปลงดาน

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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2. รายละเอียดขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

2.1 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพือ่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

คําอธิบาย: จัดทํารายละเอียดเชนเดียวกับที่ได

อธิบายไวในขอเสนอการเปลีย่นแปลงดาน

ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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3. ภาคผนวก

3.1 รายละเอียดของผลการวิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนินการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง
3.1.1 แบบฟอรมเพือ่วิเคราะหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จและสิ่งที่จะตองมุงเนน/ใหความสําคัญ 

3.1.2 แบบฟอรมเพือ่วิเคราะหสิ่งที่ตองดําเนนิการ/สิ่งที่ตองเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis) 

3.1.3 แบบฟอรมเพือ่วิเคราะหและคัดเลือกแนวทางการพฒันาองคกรและบคุลากร 

เนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสําคัญของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  ((ตอตอ))
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