
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [ ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ ชีวติดี๊ดี by PP Dashboard
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจดักำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน ฝำ่ยนโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่อยู่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิรริำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02 414 1161  เว็บไซต์  https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) 1. นำยศรุต ยังสบำย   ตำำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

2. นำยกฤตธี ศรีปูณะ ตำำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) กำรวำงแผนกำรดำำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบและอ้ำงอิงข้อมูลเป็นจริง
2) กำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยองค์กรสู่หน่วยงำน โดยบุคลำกรมีส่วนรว่มในกำรกำำหนดตวัวัดร่วมกัน
3) กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรงำนรว่มกันของบุคลำกรในฝ่ำยฯ และหน่วยงำนภำยนอก
4.) กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำำงำน

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
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ตัววัด/ตัวชี้วัดสำาคัญ
(PI/KPI)

เป้าหมาย (Target)
(กรณีที่มีการเทียบเคียง ให้ระบุชื่อ

และผลลัพธ์การดำาเนินการจริง
ของสถาบันเทียบเคียง)

ผลลัพธ์การดำาเนินการ

ก่อนเร่ิมโครงการ
วัน/เดือน/ปี

ธ.ค. 61

หลังดำาเนินการโครงการ
(>3 รอบการวัดผล)

คร้ังท่ี 1
วัน/เดือน/ปี ม.ค.

62 – ก.ย. 62

คร้ังท่ี 2
วัน/เดือน/ปี ต.ค.

62 – ก.ย. 63

คร้ังท่ี 3
วัน/เดือน/ปี

ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

1. อัตรำกำรส่งมอบงำนได้
ตำมระยะเวลำที่กำำหนด

ส่งมอบงำนไดต้ำมระยะ
เวลำที่กำำหนดมำกกว่ำ 
ร้อยละ 90

- 50 90 95

2. อัตรำกำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัดรวมของฝ่ำยฯ

ตัวชี้วัดเป็นไปตำมที่
กำำหนดร้อยละ 100 90 91.7 100 100

3. ลดเวลำกำรรอคอยใน
กำรกรอกข้อมูลของฝ่ำย
นโยบำยและแผน

เวลำกำรรอคอยในกำรก
รอกข้อมูลลดลง 66 ชั่วโมง 33 ชั่วโมง 17 ชั่วโมง 0 ชั่วโมง

4. กำรพัฒนำสมรรถนะ
ของบุคลำกรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำร
ทำำงำน

กำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรเพิ่มมำกกว่ำร้อย
ละ 80 86.4% 86.4%

N/A*
(มีกำรปรับระบบ

กำรประเมิน)
96%

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี  

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 1. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่    
   www.ftqm.or.th
3. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : ชีวิตดี๊ดี   by PP Dashboard  

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล พัฒนำกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์คณะฯ เพื่อขับเคลื่อนกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยทำำกำรจดัตั้งหน่วยยุทธศำสตร์ ภำยใต้ฝ่ำยนโยบำยและแผนใน ปี 2560 เน่ืองด้วย
เป็นนห่วยงำนจัดตั้งใหม่ และบุคลำกรภำยใต้กำรกำำกับของหน่วยงำนดังกล่ำว เป็นบุคลำกรใหม่ที่มีประสบกำรณ์ใน
กำรทำำงำนน้อย เพื่อให้กำรออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรเป็นไปอย่ำงเป็นรูปธรรม และนำำข้อมูลมำใช้งำนได้ ดังน้ัน
หน่วยยุทธศำสตร์ ฝ่ำยนโยบำยและแผนจึงพัฒนำแนวคดิในกำรออกแบบระบบ PP Task เพื่อรวบรวมข้อมูลกำร
วำงแผน และตดิตำมผลกำรดำำเนินงำนของหน่วยงำน ภำยใต้มำตรฐำนกำรบริหำรโครงกำรของสถำบัน The Project 
Management Institute (PMI) จำกน้ันมีกำรขยำยขอบเขตกำรใช้งำนระบบ ไปสู่ภำระงำนระดับฝ่ำย ซ่ึงโครงสร้ำง
ฝ่ำยนโยบำยและแผนจำกเดิมประกอบด้วย 3 งำน ปรับเพิ่มเป็น 4 งำน 2 หน่วยย่อย ได้แก่ งำนวำงแผนงบประมำณ 
ตดิตำมและประเมินผล งำนบริหำรโครงกำร งำนธรุกำรและสนับสนุน งำนบริหำรยุทธศำสตร์ หน่วยสนับสนุนนโยบำย
คณะฯ และหน่วยบริหำรข้อมูลกลำง เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนปัจจัยภำยใน และภำยนอก เช่น 1.ดิจิทัลไลเซ
ชั่น (Digitalization) ประเทศไทยก้ำวสู่ยุค 4.0 เป็น Machine to Machine เกิด Big Data ในกำรทำำงำน 2.ควำม
ผันผวนทำงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) เกิดเทคโนโลยีใหม่ทดแทนเทคโนโลยีเดิมทีร่วดเรว็ข้ึน 3.กำร
ทำำงำนตำมภำระงำนที่ไดร้ับมอบหมำย ด้วยกำรบูรณำกำรงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 4.กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน 
21st century skills ซ่ึงกำรดำำเนินงำนและกำรกำำหนดแผนงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยน้ัน มคีวำมซับซ้อนและมีปริ
มำนเพิ่มข้ึนอย่ำงรวดเรว็ ส่งผลให้กำรจดักำรภำระงำนตำ่ง ๆ ที่ไดร้ับมอบหมำยให้เป็นไปตำมแผนงำนเป็นไปได้ยำก 

ฝ่ำยนโยบำยและแผน จึงเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำระบบรำยงงำนผลกำรดำำเนินงำนเพื่อกำรทำำงำนอยำ่งมี
ส่วนรว่ม (ชีวติดีด๊ี by PP Dashboard) ประกอบดว้ย 3 ระบบย่อย ได้แก่ 1.ระบบรำยงำนผลกำรดำำเนินกำรและ
ตดิตำมภำระงำน ( PP Tracking พัฒนำจำก PP Task ) เพื่อใชร้วบรวมข้อมูลกำรวำงแผนและกำรติตำมภำระงำน 
รวมถึงกำรออกแบบกระบวนกำรทำำงำนเชิงบูรณำกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนกำำหนดแผนกำรดำำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยของหน่วยงำนและองค์กร 2. ระบบวัดผลกำรดำำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ไดร้ับหมอบหมำย ( KPI 
Dashboard ) เพื่อกำำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของหน่วยงำน และประเมินผลกำรทำำงำน รวมถึงชี้ประเด็นปัญหำที่
ต้องกำรขับเคลื่อนของหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ 3. ระบบติดตำมและเสริมสรำ้งกำรพัฒนำสมรรถนะ ( PP 
Competency Development ) เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลสรรถนะรำยบุคคล และใช้เป็นข้อมูลต่อยอดกำรพัฒนำ
สมรรถนะดำ้นต่ำง ๆ สำำหรับกำรรองรับและกำรขับเคลื่อนภำรกิจของหน่วยงำน และกำรขับเคลื่อนระดับองค์กร

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:
วิสัยทัศน์
สถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสรำ้งสรรค์สุขภำวะแก่มวลมนุษยชำติ
เป้ำหมำยองคก์ร
องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนำคตด้วยผลงำนที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
1. จัดกำรศึกษำและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลำกรด้ำนสุขภำพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงทีต่อบ

สนองต่อควำมตอ้งกำรในอนำคต
2. ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสรำ้งเสริมสุขภำวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพื่อเป็นต้นแบบของระบบ

บริกำรสุขภำพ
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3. วิจัยและสรำ้งนวตักรรม เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ดำ้นสุขภำพและกำรศึกษำ ดว้ยกำรบูรณำกำรพันธกจิ
เพื่อดำำเนินกำรให้มีคุณภำพ คณุธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล นำำมำซ่ึงศรัทธำและควำมนิยมสูงสดุจำกประชำชน 
รวมทั้งเป็นสถำบันหลักในกำรชี้นำำสังคมไทยและนำนำชำติ ในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต

วัฒนธรรม
S Seniority : รักกันดุจพี่น้อง
I  Integrity : ซ่ือสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้
R Responsibility : รับผิดชอบ มีประสิทธิภำพ ตรงตอ่เวลำ
I  Innovation : คิดสร้ำงสรรค์
R Respect : ให้เกียรติ เอำใจเขำมำใสใ่จเรำ
A Altruism : คำำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
J Journey to excellence and sustainability : มุ่งมั่นพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน

 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ แล้วนำำไปสู่กำร
ป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำไดด้ีข้ึน

จำกกำรพัฒนำระบบย่อยทั้ง 3 ระบบ ส่งผลให้กำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรทำำงำนเชิงระบบภำยใน         
ฝ่ำยนโยบำยและแผน เช่น กำรจัดกลุ่มผูร้ับผิดชอบตำมกลุ่มย่อยของภำระงำนที่ได้รับมอบหมำยโดยใช้ข้อมูลจำก
ระบบรำยงำนผลกำรดำำเนินกำรและติดตำมภำระงำน ( PP Tracking ) เพื่อวำงแผนและตดิตำมงำนได้อยำ่งชัดเจน
และรวดเร็วยิ่งข้ึน กำรรำยงำนผลลพัธ์ที่สัมพันธ์กับตวัชี้วดัทั้งตวัชี้วดัยุทธศำสตร์ระดับคณะฯ ตวัชี้วดัระดับฝ่ำย และ
ถ่ำยทอดลงมำสู่ตวัชี้วดัระดับงำนโดยใช้ข้อมูลจำกระบบวดัผลกำรดำำเนินกำรตำมตวัชี้วดัที่ไดร้ับหมอบหมำย ( KPI 
Dashboard ) และกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรทำำงำนภำยในหน่วยงำนโดยใชฐ้ำน
ข้อมูลจำกระบบติดตำมและเสริมสรำ้งกำรพัฒนำสมรรถนะ ( PP Competency Development ) เป็นต้น    อีกทั้ง
ยังสอดรับกับชว่งวิกฤติทำงโรคระบำดไวรัสสำยพันธใ์หม่ COVID-19 ได้เป็นอย่ำงดทีำำให้ในชว่งเกิดวิกฤตฯิ  ฝ่ำย
นโยบำยและแผนได้ใชร้ะบบตำ่ง ๆ ที่พัฒนำข้ึนมำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้อยำ่งสูงสุดอำทิ เช่น กำร
วำงแผนงำนออนไลน์ผ่ำน Google Cloud Platform กำรตดิตำมและรำยงำนผลออนไลน์ผำ่นโปรแกรม Tableau 
กำรแสดงรำยงำนตัวชีว้ัดทั้งระดับคณะฯ ระดับฝ่ำยฯ ระดับงำน และรำยงำนสมรรถณะรำยบุคคลผ่ำนโปรแกรม 
Tableau ทำำให้เกิดกำรทำำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม (Collaboration) ของบุคลำกรภำยในฝ่ำยฯเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ฝ่ำย
นโยบำยและแผนมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ อยำ่งต่อเน่ือง

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
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ข้ันตอนกำรบริหำรโครงกำรน้ันแบ่งออกมำเป็น 5 สว่น ได้แก่ กำรเริ่มต้น กำรวำงแผน กำรดำำเนินกำร      
กำรตรวจสอบควบคุม และกำรปิดโครงกำร ดังน้ี

1. กำรเริ่มต้น (Initiating) – ข้ันตอนแรกของกำรบริหำรโครงกำรก็คือข้ันตอนกำรเริ่มต้นโครงกำร ในส่วนน้ีผู้
บริหำรโครงกำรจำำเป็นต้องประเมินว่ำโครงกำรแต่ละโครงกำรมีควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลวุัตถุประสงค์หรือไม่      โดย
ส่วนมำกจะเป็นกำรดูเบ้ืองต้นว่ำระยะเวลำในกำรทำำโครงกำร เพียงพอสำำหรับคุณภำพที่เจำ้ของโครงกำรคำดหวังไว้
หรือไม่ 

2. กำรวำงแผน (Planning) – หลังจำกที่โครงกำรไดร้ับกำรอนุมตัิแล้ว ในข้ันตอนน้ีเป็นกำรวำงแผนโครงกำร 
เพื่อที่จะลงรำยละเอียดและทำำให้เจ้ำของโครงกำรมั่นใจได้วำ่กิจกรรมทั้งหมดในโครงกำรจะอยู่ในเวลำและงบประมำณ
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ที่กำำหนดไว้ จะมีกำรลงรำยละเอียดว่ำพนักงำนแต่ละคนควรจะทำำอะไร และทรพัยำกรแต่ละอย่ำงควรหำมำจำกไหน
และไปลงที่ไหน นอกจำกน้ันแล้วกำรวำงแผนยังครอบคลุมถึงวธิีบริหำรควำมเสี่ยงตำ่ง ๆ ด้วย

3. กำรดำำเนินกำร (Executing) – ข้ันตอนกำรดำำเนินคือกำร ‘สรำ้งผลลัพธ์’ ให้ลูกค้ำพึ่งพอใจ โดยหน้ำที่หลัก
ของผู้บริหำรโครงกำรคือกำรดูแลและบริหำรให้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ถูกใช้ไปตำมที่ถูกวำงแผนไว้ และพนักงำนต่ำง ๆ 
สำมำรถทำำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 

4. กำรตรวจสอบและควบคุม (Monitoring and Controlling) – กำรตรวจสอบและควบคุมเป็นข้ันตอนที่ผู้
บริหำรโครงกำรต้องกลับมำพจิำรณำเรื่อย ๆ โดยส่วนมำกแลว้ข้ันตอนน้ีจะถูกปฏิบัติไปพร้อมกับข้ันตอนกำรดำำเนิน
กำรข้อที่แล้ว เป้ำหมำยของกำรตรวจสอบและควบคุมคือกำรดูแลให้กิจกรรมทกุอย่ำงในโครงกำรเป็นไปตำมแผนที่
กำำหนดไว้ ทั้งในส่วนคุณภำพ และ เวลำ

5. กำรปิดโครงกำร (Closing) – ข้ันตอนสุดทำ้ยก็คือข้ันตอนกำรปิดโครงกำร ที่ผู้บริหำรโครงกำรจะส่งมอบ
ผลลัพธ์ของโครงกำรให้กับลูกค้ำ ในหลำย ๆ กรณีข้ันตอนน้ีจะเป็นข้ันตอนที่ทรัพยำกรต่ำง ๆ จะถูกปล่อยไปให้
โครงกำรอื่นได้ใช้ เช่นกำรย้ำยพนักงำนไปทำำในโครงกำรอื่นต่อ ข้ันตอนกำรเปลี่ยนโครงกำรรวมถึงกำรพิจำรณำผลลพัธ์
ของโครงกำร และกำรจัดเก็บเอกสำรตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรด้วย เพื่อให้เจ้ำของโครงกำรสำมำรถนำำไปใช้
พัฒนำโครงกำรต่อไป

จำกกระบวนกำรพัฒนำระบบรำยงงำนผลกำรดำำเนินงำนเพื่อกำรทำำงำนอย่ำงมีสว่นรว่ม พบวำ่ วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศของฝ่ำยนโยบำยและแผน ในด้ำนกำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจดักำรควำมรู้ คือ กำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรตดัสินใจและสนับสนุนให้เกิดนวตักรรมต้องให้ควำมสำำคัญกับกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรในทกุกระบวนกำร และนำำควำมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของข้อมูลมำวินิจฉัย คำดกำรณ์ และใช้เพื่อ
ปรับกระบวนกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
และกำรพัฒนำและปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแก่องคก์ร ทั้งน้ี ข้อมูลและสำรสนเทศที่สำำคัญและจำำเป็นสำำหรับใช้ใน
กำรสนับสนุนกำรตดัสินใจและสนับสนุนให้เกิดนวตักรรม เช่น 

 วิสัยทัศน์ขององค์กร 
 ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจดักำรตำมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรบริหำรจดักำร (Process Redesign) 
 ข้อมูลจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรในองค์กร

ซ่ึงในกำรดำำเนินกำรดังกลำ่ว องค์กรสำมำรถนำำข้อมูลที่ได้มำใชใ้นกำรกำำหนดทศิทำงขององค์กร กำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ และกำรออกแบบกระบวนกำรเพื่อให้เกิดนวัตกรรม พร้อมทั้งทบทวนผลกำรดำำเนินงำนเป็นประจำำ อย่ำง
น้อยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทั้งองค์กร หำกตัวชีว้ัดใดไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ จะไดด้ำำเนินกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ เพือ่ให้ผู้บริหำรใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำรดำำเนินกำรปฏิบัตกิำรแก้ไขได้อยำ่ง
มีประสิทธิภำพ และทันต่อเหตุกำรณ์ ส่งผลให้อัตรำกำรส่งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำที่กำำหนดมีแนวโน้มสูงข้ึน
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ระบบวัดผลกำรดำำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่ไดร้ับหมอบหมำย ( KPI Dashboard )

ระบบรำยงำนผลกำรดำำเนินกำรและติดตำมภำระงำน ( PP Tracking )
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ระบบติดตำมและเสริมสรำ้งกำรพัฒนำสมรรถนะ ( PP Competency Development )
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