
 
 

 
            

         

ของฝากจาก... 
ผูอำนวยการกองบรหิารงานบคุคล 

  สวัสดีคะ  สำหรับฉบับนี้ขอนำ “หนทางสู HPO (High Performance organization)” มาฝากเพื่อ
เปนความรูเรื่องการพัฒนาระบบบริหารคะ... 
  โลกในยุคปจจุบันเปนโลกยุคของขอมูลขาวสาร (Information Technology : IT) ทำใหโลกไร
พรมแดน  เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายๆ ดาน ซึ่งในทุกภาคสวนของสังคมไทย ไมวาจะเปน
ภาครัฐที่มุงใหบริการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หรือภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกำไรจำเปนตอง
ใสใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก เพื่อทำใหองคกรอยูรอด ดังนั้น ทุกภาคสวนของสังคมไทยจึงจำเปนตอง

มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)   
  ในสวนของภาครัฐ หลังจากการปฏิรูประบบราชการไทย ตั้งแต 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จนถึง
ปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐเปนอยางมาก เกิดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการที่ใชเปน
แนวทางการดำเนินงานในภาครัฐ เพื่อฝากระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยสิ้นเชิง ภาครัฐไดนำแนวคิดการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนมาปรับใชในองคกรของรัฐ ซึ่งเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนการบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM) พรอมทั้งมีดัชนีชี้วัดผลการ
ดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมในการวัดผลการดำเนินงาน  โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งมีการ
ใหเงินรางวัลตอบแทน เพื่อเปนแรงจูงใจในการชวยผลักดันใหหนวยงานภายในองคกรของรัฐมีการพัฒนาการปฏิบัติ

ราชการอยางตอเนื ่อง ทั ้งนี ้ เพื ่อใหองคกรของรัฐเดินทางไปสู การพัฒนาองคกรใหมีข ีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization : HPO) 
  การที่หนวยงานของรัฐจะเดินทางไปสูการพัฒนาองคกรเพื่อใหมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization : HPO) จำเปนที่หนวยงานของรัฐจะตองมีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อเปนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาหนวยงานภาครัฐจะตองจัดทำแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา เพื่อการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง เรียกวา Blueprint for Change : BFC โดยในแผนดังกลาวจะตองประกอบไปดวย 2 
แนวทาง คือ 
  แผนการพัฒนาระบบงาน เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหบรรลุสูเปาหมายขององคการตาม
วิสัยทัศนที่วางไว 
  แผนในการพัฒนาบุคลากร เพื ่อใหมีสมรรถนะตรงกับงานที ่ปฏิบัติ เพื ่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร เชนกัน 

  

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  11   ปการศึกษา  2552   วันอาทิตยที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

ปรัชญา :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
วิสัยทัศน : “พัฒนางานใหเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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แผนการพัฒนาระบบงานตองมีการดำเนินการ ดังนี้ 

  วิเคราะหกระบวนงานหลักและกระบวนงานรองที่ผลักดันใหวิสัยทัศนขององคกรประสบความสำเร็จ เพื่อ
ทำการปรับปรุงในกรณีกระบวนงานยังไมเหมาะสม โดยใชวิธีลดขั้นตอนการทำงาน หรือนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช 
เชน คอมพิวเตอร เพื่อใหงานเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ เปนตน 
  ในกรณีที่กระบวนงานดีแลว ก็วิเคราะหเพื่อหาทางพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นไปอีก 
  แผนการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) 
  เมื่อวิเคราะหกระบวนงานพรอมทั้งปรับปรุงกระบวนงานแลว ขั้นตอไป คือ การพิจารณาวากระบวนงาน
ดังกลาวตองใชบุคลากรที่มีขีดสมรรถนะเชนไร จึงจะผลักดันการปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 
  วิเคราะหแลว หากบุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะที่ยังไมเพียงพอและเหมาะสมตามกระบวนงาน 
องคกรจำเปนตองทำการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม (Training) ปฐมนิเทศ (Orientation) หรือสอนงานไป
ในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) หรือวิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้เพื่อใหบุคลากรมีขีดสมรรถนะที่
สามารถปฏิบัติงานในกระบวนงานตางๆ ได 
  การที่จะสามารถทำ Blueprint for Change ไดสำเร็จจะตองอาศัยองคประกอบที่
สำคัญ ดังนี้คะ 
  แผนการพัฒนาทั้งกระบวนงาน และพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรจะตองชัดเจนเปนที่เขาใจงายใน
แตละขั้นตอน 
  แผนที่ดีตองสามารถนำมาปฏิบัติได เมื่อปฏิบัติแลวผลที่ไดรับปรากฏอยางชัดเจน ที่จะทำใหองคกร
สามารถพัฒนาไดจนบรรลุวิสัยทัศน 
  สิ่งที่สำคัญที่จะทำใหแผนบรรลุผลสำเร็จ คือ ผูนำสูงสุด หรือ Big Boss ตองใหความสำคัญและ
รวมรับรูแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนผูนำในการผลักดันใหมีการปฏิบัติตามแผน หรือผลักดันใหแผนนำไปใชได
อยางมีการปฏิบัติตามแผน หรือผลักดันใหแผนนำไปใชไดอยางมีประสิทธภิาพ รวมทั้ง แผนที่จัดทำขึ้นตองอาศัยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในองคกร (Participation) รวมกันคิดรวมกันพิจารณา รวมกันปรับปรุงใหเหมาะสม
สามารถปฏิบัติได 
  อุปสรรคในการพัฒนาองคกรใหไปสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง  มีดังนี้คะ... 
  ผูนำสูงสุดขององคกรไมเห็นความสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงไมคิดที่จะพัฒนาองคกร 
  บุคลากรในองคกรไมเขาใจในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง จึงทำใหไมสนใจในเรื่องการพัฒนา 
เนื่องจากขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่ดีที่ทำใหเกิดความเขาใจ 
  การจะนำพาองคกรไปสูการพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง (HPO) องคกรจำเปนตองเขาใจถึงการ
เปล ี ่ยนแปลงท ี ่ เก ิดข ึ ้นท ั ้ งภายในและภายนอกองค กร จ ึงจะสามารถบร ิหารการเปล ี ่ยนแปลง (Change 
Management) นั้นได โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได พรอมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผน หาก
ปฏิบัติแลวดีใหพัฒนาตอไป แตเมื่อนำมาปฏิบัติแลวมีปญหาตองแกไขปญหาโดยการปรับแผนแลวนำแผนนั้นไป
ปฏิบัติ คือ มีการวางแผนแลวนำแผนไปปฏิบัติหลังจากนั้นประเมินผล ถาดีนำไปปฏิบัติตอและพัฒนาตอไป หากมี
ปญหาตองทำการแกไขปรับปรุงแผนแลวจึงนำไปปฏิบัติ (Plan Do Check Act) 
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  นอกจากนี้แผนจะประสบความสำเร็จเพื่อ นำองคกรไปสู HPO ไดจะตองขจัดปญหาอุปสรรคดังกลาว
ขางตนและการทำแผนจะตองคำนึงถึงองคประกอบในการจัดทำ Blueprint for Change ไดประสบผลสำเร็จดวย 
คือ “แผนชัดเจน เนนทำได นายรวมดวย ชวยกันทำ” 
  
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดําเนินการต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ประจําตาม
สัญญา  และอาจารย์ประจําตามสัญญา  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2552  แต่เนื่องจากมีผู้ที่ยังไม่ได้มา
รับเอกสารสัญญาจ้าง  หรือมารับเอกสารสัญญาจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการต่อสัญญา  หรือส่ง
เอกสารหลักฐานในการทําสัญญาไม่ครบถ้วน  จึงขอให้รีบดําเนินการต่อสัญญาจ้าง(โดยด่วน)
ภายในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  (ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) 
  และบุคคลที่ดําเนินการต่อสัญญาจ้างแล้ว  ให้มาติดต่อรับสัญญาจ้างคืนด้วยตนเอง  
ได้ที่งานวินัยและนิติการ  กองบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552  เป็นต้นไป 
 
 

   

 
 

 

 

 
 

ของฝากคาํคม 

     จงกาวเดินไปขางหนา ถึงแมจะชา ก็ยังดีกวาไมเดิน 
 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

ต่อสญัญาจ้าง 

~ คุยข่าวประกันสังคม ~ 
ผู้ประกันตน  ยื่นเบิกสิทธิทําฟันได้ ภายใน  1  ปี  นับ
แต่วันเข้ารับบริการทางการแพทย ์
 การยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม 
ภายใน  1 ปีนั้น  ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เข้ารับ
บริการทางการแพทย์ที่ระบุในใบรับรองแพทย์เป็นหลัก 
เช่น เมื่อผู้ประกันตนไปเข้ารับบริการถอนฟัน ในวันที่  
10  ธันวาคม  2552  สามารถยื่นเรื่องขอเบิกสิทธิ
ประโยชน์กรณีทันตกรรมที่สํานักงานประกันสังคมเขต
พ้ืนที่/จังหวัด/สาขา  ได้ภายใน  1  ปี  นับต้ังแต่วันที่  
10  ธันวาคม  2552  จนถึงวันที่  9  ธันวาคม  2553  
แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิทําฟันกันนะจ๊ะ.....  

** ขาวประชาสัมพันธ **
 ในวันพุธที่   11  พฤศจิ กายน  
2552  เวลา   13.30 น .  เปนตนไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จะจัดให
มีการประชุมคณะกรรมการการประเมินผล
การทดลองปฏิ บั ติ ง านขอ งพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัย  เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ
หลักเกณฑในการประเมิน  เน่ืองจากเปน
หลักเกณฑใหมซึ่งยังไมเคยใชมากอน  จึงขอ
ประชาสัม พันธ ใหคณะกรรมการการ
ประเมินฯ  ทุกทานทราบ  สวนสถานที่จัด
ประชุม  จะแจงใหทราบตอไปคะ 


