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ผูบริหารการเปลี่ยนแปลง 

Chief Change Officer : CCO 
 
 

เปาหมายสําคัญของการบริหารประเทศปจจุบัน คือการทําใหประชาชนคนไทย  
มีชีวิตที่เปนสุข ดังน้ัน ระบบการบริหารราชการจะตองเปลี่ยนแปลง ดังที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
พ .ต .ท .ทักษิณ   ชินวัตร ไดกลาวเมื่อวันเปดการประชุมเชิงปฏิบั ติการ “การพัฒนาผู นํา         
การบริหาร การเปลี่ยนแปลง” เม่ือวันที่ 15  สิงหาคม 2546   วา ทุกอยางจะตองเปลี่ยนแปลง
แบบที่ เรียกวา “Change for the better” ตองเปลี่ยนใหดี ข้ึน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี       
ก็จะไมยอมเปนเพียงผูนําตามกฎหมาย แตจะขอเปน  “ผูนําการบริหารเปลี่ยนแปลง”   
 
  ที่มาของ cco 

CCO มาจากภาษาอังกฤษวา  Chief Change Officer   แปลเปนภาษาไทยวา  
“ผูบริหารการเปลี่ยนแปลง”   ซ่ึงมีที่มาตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2546-2550) 

การสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทยใหรองรับกับกระแสการเปลี่ยน
แปลงของโลกตองยึดหลักประการสําคัญ คือ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
สอดคลองตามนโยบายรัฐบาลที่มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง (citizen centered)   ดังน้ัน 
ระบบราชการหลังการปฏิรูปตามผลแหงการปรับปรุงกฎหมาย 2  ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545   ถือไดวาเปนกาวแรกของการปฏิรูปราชการที่นําไปสูแนวทางการ
บริหารราชการแผนดินแนวใหมที่มีเปาหมายสําคัญในการทําใหประชาชนคนไทยมีชีวิตที่เปนสุข  
โดยทุกสวนราชการ ทุกกระทรวง ทุกกรม จะตองทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ ประสานการ
ดําเนินงานกันลักษณะองคกรเครือขาย เช่ือมโยงกัน ติดตอกัน (Networking Organization)   
อีกทั้งจะตองเปนองคกรเรียนรูที่ตองปรับตัวเองใหทันสมัยตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีความกระหายที่จะเปลี่ยนแปลง (appetite for change) และที่สําคัญจะตองเปนองคกรที่
มีวัฒนธรรมการมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก (performance - based culture)  มีการแบง 
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ปนวิสัยทัศน   มี เปาหมาย  มี วัตถุประสงครวมกัน  ตลอดจนจะตองสราง
บรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรค  เพ่ือใหนําไปสูเปาหมายสุดทาย คือ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน 

 

•       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
ไดปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองการพัฒนาประเทศ
และใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น  และไดกําหนดหลักในการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อประโยชนสุขของประชาชนดวยวิธีการบริหารจัดการที่ดี ตามนัยมาตรา 3/1 วา     
การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิด        
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด        
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความตองการของประชาชน ทั้งน้ี ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 

 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย     (พ.ศ. 2546-2550) - เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม. 2546  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ือง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550)  ตามที่ ก.พ.ร.เสนอ โดยมีจุด     
มุงเนน 4 ประการ  คือ  

(1) มุงเนนการใหบริการประชาชนที่ดีข้ึน (Better Service Quality) 
(2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม (Rightsizing)  
(3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและเทียบ

เทาเกณฑสากล (High Performance)  และ  
(4) เปดระบบราชการเขาสูกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย (Democratic 

Governance) 

และเพื่ อใหการนําไปสู เปาหมายดังกลาวได สําเร็จ ก .พ .ร. จึงไดกําหนด        
ยุทธศาสตร อันประกอบดวย  7  ยุทธศาสตรที่สําคัญ  คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน  
ยุทธศาสตรที่ 2 :  การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรที่ 3 :  การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
ยุทธศาสตรที่ 4 :  การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 
ยุทธศาสตรที่ 5 :  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม 
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย (รัฐบาลอีเล็กทรอนิคส) 
ยุทธศาสตรที่ 7 :  การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

 
ทั้ งน้ี ไดระบุวา ในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย        

(พ.ศ. 2546-2550) ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประสบความสําเร็จน้ัน จําเปนตองอาศัยปจจัยเกื้อหนุน
หลายประการ  โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ ภาวะผูนําและความเปนเจาของในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546  คือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการอยางเปนลายลักษณอักษรใน
รูปแบบของกฎหมาย โดยรวบรวมแนวทางที่ควรปฏิบัติและกําหนดหลักเกณฑใหมในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อใหเกิดความชัดเจนสามารถวัดผลของการปฏิบัติราชการได   โดยมีเจตนารมณเพ่ือ
ใหสวนราชการปฏิบัติงานโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบ
สนองความตองการ    
 
 

กลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลไกการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 

การเปลี่ยนแปลงในหนวยงานตองอาศัยความรวมมือจากผูบังคับบัญชา และ
บุคคลระดับตางๆ ในองคกร  อันประกอบดวยกลไกดังตอไปนี้ 

  ●   ผู นํ าการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู นํ าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) หมายถึง        
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน   (Chief Executive Officer : CEO) ไดแก ปลัดกระทรวง อธิบดี 
เลขาธิการ หรือผูอํานวยการแลวแตลักษณะของหนวยงาน 

   ●   ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงผูบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือ CCO (Chief Change Officer)  คือ     
ผูบริหารระดับสูงระดับหัวหนาหนวยงาน  หรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่ชวยผูบริหารสูงสุดขององคกรในการพัฒนาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลง    
ในองคกร   โดยไดแยกกลุม CCO เปน 3 กลุม คือ 
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1. ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกระทรวง หรือ CCO  กระทรวง   
หมายถึงรองปลัดกระทรวงที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงใหเปน        
ผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
สวนราชการระดับกระทรวง 

2. ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับกรม หรือ CCO  กรม  หมายถึงรอง
อธิบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนา
ระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสวนราชการระดับกรม 

3. ผูบริหารการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด หรือ CCO  จังหวัด  หมายถึง
รองผูวาราชการที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหเปนผูรับผิด
ชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด 

   ●   คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารและยุทธศาสตณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารและยุทธศาสตรของกระทรวง และรของกระทรวง และค
กรมกรม ทําหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาของระบบ
ราชการ  กลุมพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง  กรม และจังหวัด  โดยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ 
การวางยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาระบบราชการ
ไทย รวมถึงใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน และการแกไขปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ  คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปนประธาน  โดยมีรองปลัด
กระทรวงหรือรองอธิบดีที่ทําหนาที่ CCO เปนรองประธาน และเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร.เขา
รวมเปนกรรมการชุดนี้ดวย 

-   คณะทํางานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Team : 
CMT) ของกระทรวงและกรม   ทําหนาที่ นํานโยบายที่ไดรับจากคณะ
กรรมการพัฒนาระบบบริหารและยุทธศาสตรของกระทรวง และกรม ไป
ปฏิบัติ  โดยใหมีเจาหนาที่ประจํากลุมจํานวนหนึ่ง  และมีเจาหนาที่จาก    
ฝายตางๆเขามารวมดําเนินการดวย 

 

●     ค คณะกรรมการพัฒนาระบบณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตและยุทธศาสตรกําลังคนของรกําลังคนของราชการ
จังหวัดจังหวัด        ทําหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูวาราชการจังหวัดเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการและวิธีปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี  การกําหนดยุทธศาสตรและวางแผนการบริหารและพัฒนากําลังคน รวมทั้งใหคํา
ปรึกษาเรื่องการสรรหา แตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบและการลงโทษทางวินัย
แกผูวาราชการจังหวัด  และในระดับจังหวัด  คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย  ผูวาราชการ 
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จังหวัดเปนประธาน และรองผูวาราชการจังหวัดที่ทําหนาที่ CCO เปนรอง

ประธาน  และเจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร.เขารวมเปนกรรมการในชุดนี้ 
- คณะทํางานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Team : 

CMT) ของจังหวัด ทําหนาที่นํานโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารและยุทธศาสตรของจังหวัดไปปฏิบัติ และเปนเครือขายกับ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบราชการและการบริหารงานบุคคลใน
ระดับจังหวัด รวมทั้ง สํานักงาน ก.พ. ดวย 

●  ที่ปรึกษาดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management 
CCoonnssuullttaanntt  ::  CMC))    คือ ผูทําหนาที่ใหคําปรึกษาเฉพาะดานแก CCEEOO และ CCCCOO  ซ่ึงอาจแบง
เปน  22 กลุม คือ   

1. ที่ปรึกษาดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายนอก หมายถึง สถาบัน
การศึกษา บริษัทเอกชนที่จางมาใหคําปรึกษา หรือ สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี  สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงมีสถานะเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  (Service Delivery Unit : 
SDU)) ที่ไดรับการจัดต้ังจากคณะรัฐมนตรีใหปฏิบัติภารกิจใหคําปรึกษาแกสวนราชการตางๆ   

2. ที่ ป รึ กษ าด าน ก ารบ ริห ารก าร เป ลี่ ยน แปลงภาย ใน   ((IInntteerrnnaall  
MMaannaaggeemmeenntt  CCoonnssuullttaanntt))  หมายถึง ที่ปรึกษาที่ผานหลักสูตรเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ    
ที่ปรึกษาซึ่งอยูในระหวางการดําเนินงานโดยสํานักงาน ก.พ.ร. และคาดวาจะไดรับการรับรอง
อยางเปนทางการจากสถาบันรับรองมาตรฐานของ Institute of Management Consultancy 
แหง  สหราชอาณาจักร ((UU..KK..)) 

 
 

คุณสมบัติของ CCO  
 

คุณสมบัติของ CCO 
o ตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจสถานการณทั่วไปของโลก และประเทศ 
o ตองเปนผูที่รอบรู และทัศนคติที่ดีตองานในองคกร 
o สามารถทํางานรวมกับผูบริหารสูงสุดขององคกรไดดี 
o สามารถดําเนินงานรวมกับทีมงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง (กลุมงาน

พัฒนาระบบงาน) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
o เปนที่ยอมรับของผูรวมงานในองคกร  
o มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาองคกรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
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o มีความกระตือรือรนเอาใจใส มุงม่ัน และอดทนในการปฏิบัติงาน 
o มีความยืดหยุนและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

 
 

หนาที่ ความรับผิดชอบของ CCO  
 

CCO  มีหนาที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
○ เสนอแนะ ให คําปรึกษาแกผูบริหารระดับสูงสุดขององคกรในการจัดทํายุทธ 

ศาสตรการพัฒนาระบบบริหารภายในหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและเจตนารมณการ
พัฒนาระบบราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) การผลัก
ดันใหหนวยงานและบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  รวมท้ังแนวปฏิบัติที่ ก.พ.ร.กําหนด เพ่ือนําองคกร
ไปสูรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ  

 
• ปรับบทบาท ภารกิจ กระบวนการทํางานของหนวยงานใหเหมาะสม คลอง

ตัว รวดเร็ว โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เชน การพัฒนาคุณภาพการให
บริการที่ดีข้ึน การลดระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการ การจัดต้ังศูนย
บริการรวมในการใหบริการประชาชน 

• ปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และกลไกวิธีการบริหารราชการ เชน    
การสรางความเขาใจกับขาราชการในองคกรเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี รับรู 
ยอมรับ และเขาใจการพัฒนาระบบบริหารงานแนวใหม การพัฒนาบุคลากร 
การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ   

• พัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติงานของขาราชการในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ   
เทาเทียมมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางถูกตอง เหมาะสม เชน การพัฒนาองคความรูขาราชการในหนวยงาน
ใหมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม สรางกระบวนการมีสวนรวม
ในองคกร การพัฒนาระบบขอมูลใหทันสมัยและนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร 

 

o เปนแกนกลางประสานการดําเนินงานระหวางสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวย
งานภายในเพื่อใหการปฏิบัติงานเรื่องการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุเปาหมายอยางมีประ
สิทธิผล 
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o เปนผูนําการกระตุน เรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร 
o ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

เสนอ CEO  เพ่ือส่ังการ 
o ส่ือสาร สรางความเขาใจที่ถูกตองกับขาราชการในองคกรเพื่อใหเกิดทัศนคติ

ที่ดีตอการพัฒนาระบบบริหารราชการ 
o เปนตนแบบของการเปลี่ยนแปลง 
สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนินการรวมกับที่ปรึกษาภายนอก เปนแกนกลาง (hub) 

ชวยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ  ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนประสบ
การณซ่ึงกันและกันในการพัฒนาระบบราชการ 
 
 
 

 
สวนราชการ 

 สวนราชการ  สวนราชการ 

 สวนราชการ  สวนราชการ 

 สวนราชการ 

 สํานักงาน ก.พ.ร. 
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CCO   กับการบริหารราชการแนวใหม 
 
การบริหารราชการแนวใหม (New Public Management : NPM)   

หลักมุงเนนการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยอาจใชเคร่ืองมือ
ทางการจัดการสมัยใหมเขามาประยุกตโดยเฉพาะการบริหารเชิงกลยุทธ และการบริหารคุณ
ภาพโดยรวม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategic  Management 
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Vision / Mission 
Obje egy 

กระบวนการวางแผ
วิสัยทัศน และภารกิจขององคกร 
กับทุกคนในองคกรรวมกันกําหนด
ขององคกร และกําหนดภารกิจ คือ
ดี ไมจําเปนตองประกอบดวยขอค
องคกรเขาใจไดอยางชัดเจนถึงทิศท

ภายหลังการกําหน
กําหนดเปาประสงคและตัวช้ีวัดที่ต
ศาสตรที่ไดกําหนดไวไปสูการปฏ
และจัดสรรทรัพยากร (ทั้งงบประ
เปลี่ยนแปลง 
Business Plan & 
esources Allocation

ctive (KPIs) / Strat
ion & 
dge 
   Restructuring                        Redesign 

  Information     Human Resource 
    Technology         Development 

              Alignment 

R  
นยุทธศาสตร (Strategic planning) เร่ิมตนดวยการกําหนด
(Vision & Mission statements)  โดย CEO และ CCO รวม
ทิศทางขององคกรที่ตองการจะไปใหถึง หรือการกําหนดฝน
การกําหนดขอบเขตหรือส่ิงที่องคกรกําลังทําอยู (วิสัยทัศนที่
วามที่ยาวหลายประโยค แตตองสามารถสื่อสารใหบุคคลใน
างที่องคกรจะมุงไปสู) 
ดวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรแลว  ข้ันตอนตอไป คือ การ
องการจะบรรลุข้ันตอนตอไปที่จะตองทําคือการนําแผนยุทธ
ิบัติ โดยการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ดําเนินการวิเคราะห 
มาณ บุคลากร และอื่นๆ) ที่จําเปนตอความสําเร็จของการ
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สูตรแหงความสําเร็จขององคกรในข้ันตอนการนําไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย
ปจจัยสําคัญ 4 ประการ ไดแก การปรับโครงสรางองคกร (restructuring) และการออกแบบ
กระบวนการทํางานใหม (redesign)  ใหเหมาะสมและสอดรับยุทธศาสตรและการเปลี่ยนแปลง
ขององคกร  การปรับระบบสารสนเทศ (information technology)  ใหสามารถใชขอมูลใหเกิด
ประโยชนตอการตัดสินใจ ตลอดจนการบริหารและพัฒนาบุคลากร (human resource 
development)  ใหมีขีดสมรรถนะและความสามารถสูง 

 
 

เกณฑการประเมินของ MBNQA ป 2003  (MBNQA 2003 Criteria for Performance Excellence)  
   

กลาวอีกนัยหน่ึง  เม่ือสวนราชการเสนอยุทธศาสตรและไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารแลว ถือไดวาไดทําการรื้อปรับระบบขององคกรขนาดใหญ ดังน้ัน ข้ันตอนตอไปคือการ
ปรับเปลี่ยนองคกรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหองคกรดําเนินงานไปสูความสําเร็จ น่ันคือการบริหารคุณ
ภาพทั้งองคกร (TQM : Total Quality Management)   

ทั้งน้ี  การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ไดอาศัยแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศตามเกณฑรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldridge National 
Quality Award (MBNQA) ซ่ึงเปนรางวัลคุณภาพเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดกลุมตัวช้ีวัดตามแนวของ MBNQA ไดแยกตัวช้ีวัดดานปจจัยที่
เอื้อใหเกิดผลงาน (Enablers) กับตัวช้ีวัดผลงานออกจากกันใหเห็นชัดเจน และใหนํ้าหนักใกล
เคียงกัน โดยหัวขอที่ 1-6 เปนตัวช้ีวัดดานปจจัยที่เอื้อใหเกิดผลงาน และหัวขอที่ 7 เปนตัวช้ีวัด
ดานผลงาน โดยเกณฑการประเมินของ MBNQA ในป 2003 ดังน้ี (MBNQA 2003 Criteria for 
Performance Excellence) 

1. ความเปนผูนํา (Leadership) 
1.1ความเปนผูนําในระดับองคกร (Organization Leadership)  

ผูบริหารระดับสูงนําองคกรอยางไรรวมถึงระบบการบริหารจัดการองคกร
และผูบริหารระดับสูงมีการทบทวนผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร 

 
 
 

                                                 
 http://www.quality.nist.gov 

 

http://www.quality.nist.gov/
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1.2ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)  
องคกรแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ ทําใหม่ันใจวามีจริยธรรมและ
ความเปนพลเมืองดีของสังคมอยางไร 
 

2. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) 
2.1การพัฒนากลยุทธ (Strategy Development) องคกรไดกําหนดวัตถุ

ประสงคเชิงกลยุทธรวมถึงการเพิ่มพูนสถานภาพการแขงขัน ผลการ
ดําเนินงานโดยรวมและความสําเร็จในอนาคตอยางไร 

2.2 การแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ (Strategy Deployment) องคกรมีข้ันตอน
การแปรวัตถุประสงคเชิงกลยุทธสูแผนปฏิบัติการอยางไร สรุปแผน
ปฏิบัติการและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักขององคกร ตลอดจนการ
คาดการณผลการดําเนินงานในอนาคตตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน
หลักดังกลาว 

 

3. การใหความสําคัญกับลูกคาและการตลาด (Customer and Market 
Focus)  
3.1ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด (Customer and Market Knowledge)  

องคกรทราบถึงความตองการ ความคาดหวัง และรสนิยมของลูกคาและ
ตลาดไดอยางไร เพ่ือใหม่ันใจวาสินคาและบริการในปจจุบันสามารถ
สนองตอบตอลูกคาและเพื่อสรางโอกาสใหม ๆ 

3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคา (Customer Relationship 
and Satisfaction) องคกรสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจ และรักษาลูกคาตลอดจนเพิ่มความนิยมและสราง
โอกาสใหม ๆ อยางไร อธิบายวิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา 

 

4. การวัดผล การวิเคราะห และการบริหารความรู (Measurement 
Analysis and Knowledge Management)  
4.1การวัดผลและการวิเคราะหผลการดําเนินงานขององคกร (Measurement 

and Analysis of Organizational Performance) องคกรมีการวัด 
วิเคราะห เช่ือมโยง และปรับปรุงขอมูลผลการดําเนินงานและขอมูลสาร
สนเทศในทุกระดับและในทุกสวนขององคกรอยางไร 
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4.2การบริหารขอมูลสารสนเทศและความรู (Information and Knowledge       
Management) องคกรทําใหเกิดความมั่นใจวามีขอมูลและสารสนเทศที่
จําเปนและมีคุณภาพสําหรับพนักงาน คูคา/หุนสวน และลูกคาอยางไร 
อธิบายการสรางและบริหารสินทรัพยดานความรูขององคกร 

 
5. การใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย (Human Resource Focus)  

5.1ระบบงาน (Work Systems) งานและตําแหนงทําใหพนักงานและองคกร
บรรลุผลการดําเนินงานในระดับสูงไดอยางไร องคกรมีผลตอบแทน
ความกาวหนาในอาชีพ และแนวปฏิบัติที่กี่ยวของในดานบุคลากรอยาง
ไร เพ่ือเอื้อใหทั้งพนักงานและองคกรสามารถบรรลุผลงานในระดับสูง 
การเรียนรูและแรงจูงใจของพนักงาน องคกรใหความรู ฝกอบรม และ
พัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงานเพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุ
ประสงคโดยรวมขององคกรและทําใหมีผลการดําเนินงานในระดับสูง
อยางไร อธิบายวาการใหความรู ฝกอบรม และพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพขององคกรชวยทําใหพนักงานมีความรู ทักษะ และขีดความ
สามารถไดอยางไร 

5.2ความเปนอยูที่ดีและความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Well-being  
and Satisfaction) องค ก รรักษ าสภ าพแวดล อมการทํ างานและ
บรรยากาศในการสนับสนุนพนักงานอยางไรเพื่อใหพนักงานทั้งหมดมี
ความเปนอยูที่ดี พึงพอใจ และมีแรงจูงใจ 

 
6. การบริหารกระบวนการ (Process Management)  

6.1กระบวนการดานการสรางมูลคา (Value Creation Processes) องคกร 
ระบุและบริหารกระบวนการหลักในดานการสรางมูลคา แกลูกคาและทํา
ใหธุรกิจประสบความสําเร็จและเติบโตไดอยางไร 

6.2กระบวนการสนับสนุน (Support Process) องคกรบริหารกระบวนการ
หลักที่สนับสนุนกระบวนการสรางมูลคาอยางไร 

 
7. ผลลัพธ (Business Result) 

7.1ผลลัพธดานการใหความสําคัญกับลูกคา (Customer-focused Results)  สรุปผลลัพธหลัก
ดานการใหความสําคัญกับลูกคา รวมถึงความพึงพอใจ 
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ของลูกคาและคุณคาที่ลูกคารับรู จําแนกผลลัพธตามกลุมลูกคาและกลุม
ตลาดตามความเหมาะสมรวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

7.2  ผลลัพธดานสินคาและบริการ (Product and Service Results) สรุปผลลัพธ
ดานสินคาและบริการหลักขององคกร จําแนกผลลัพธตามกลุมสินคา กลุม
ลูกคา และกลุมตลาด ตามความเหมาะสมรวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่
เหมาะสม 

7.3  ผลลัพธดานการเงินและตลาด (Financial and Market Results) สรุปผล
ลัพธหลักดานการเงินและตลาด แบงตามสวนของตลาดตามความเหมาะ
สม รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

7.4  ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource Results) สรุปผลลัพธ
หลักดานทรัพยากรมนุษยขององคกร ซ่ึงรวมผลงานดานระบบงาน การให
ความรู การพัฒนา ความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจ จําแนกผลลัพธ
ตามความหลากหลายของกําลังคนและชนิด ตลอดจนประเภทของ
พนักงานตามความเหมาะสม รวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

7.5  ผลลัพ ธด านประสิท ธิผลขององค ก ร  (Organizational Effectiveness  
Results) สรุปผลลัพธของการปฏิบัติงานหลักขององคกร ซ่ึงสงผลตอ
ความมีประสิทธิผลขององคกร จําแนกผลลัพธตามกลุมสินคาและตลาด
ตามความเหมาะสมรวมทั้งขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 

7.6  ผลลัพธด านการบริห ารจัดการที่ ดี และความรับผิ ดชอบตอ สังคม 
(Governance and Social Responsibility Results) สรุป ผ ลลั พ ธ ห ลั ก 
ดานการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร รวมถึง
หลักฐานที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมในดานการเงิน พฤติกรรมทาง 
จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเปนพลเมืองดี จําแนกผลลัพธ
ตามหนวยธุรกิจตามเหมาะสม รวมถึงขอมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
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CCO กับขาราชการที่พึงประสงค 
 
 

• ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี     Integrity 

• ขยัน ต้ังใจทํางาน      Activeness 
• มีศีลธรรม  คุณธรรม     Moral 

• รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตามกับสังคม   Relevancy 
• มุงเนนประสิทธิภาพ     Efficiency 
• รับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม           Accountability 
• กระทําการเปนประชาธิปไตย โปรงใส   Democracy 
• มีผลงาน  มุงเนนผลงาน     Yield 

 
 
 

ยุทธศาสตรการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการ ซ่ึง
ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  2 กันยายน 2546 รับทราบแผนยุทธศาสตรการ
สงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม และคานิยมของระบบราชการ (พ.ศ. 2546-
2550) และใหหัวหนาสวนราชการทุกกระทรวง กรม นํายุทธศาสตรน้ีไปศึกษาและผลักดันให
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติดวย  ไดกําหนดคานิยมในการทํางานใหม 8 ประการ ไดแก ทํางานอยางมี
ศักดิ์ศรี (Integrity) ขยัน ต้ังใจ ทํางานเชิงรุก (Active) มีศีลธรรม คุณธรรม (Moral) รูทันโลก 
ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม (elevant) มุงเนนประสิทธิภาพ (Efficient)  รับผิดชอบตอผลงาน 
ตอสังคม  (Accountability) มี ใจและการกระทํ าที่ เปนระชาธิปไตย  มีสวนรวม   โปรงใส  
(Democracy) มีผลงาน มุงเนนผลงาน  (Yield) 
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สรุป 
เปาหมายในการพัฒนาระบบราชการ คือ การจัดการใหการบริหารงาน และ

เทคนิควิธีการดําเนินงานของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม คือ 
ตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และวิธีการบริหารงานจากเดิมที่ใหความสําคัญตอ
ทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (input) ตลอดจนอาศัยกฎ ระเบียบ เปนเครื่องมือในการดําเนินงาน 
มาเนนที่วัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานทั้งในแงของผลผลิต (output) และผล
ลัพธ (outcome) รวมทั้งความคุมคาของเงิน (value for money)  และการพัฒนา คุณภาพและ
สรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิค วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม
เขามาประยุกตใชใหมากขึ้น เชน การวางแผนยุทธศาสตร การวัดและประเมินผลงาน การ
บริหารคุณภาพโดยรวม และ การรื้อปรับระบบ 

ในการดําเนินการดังกลาว จะตองนําไปสูการปฏิบัติและบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมได  จึงตองอาศัยผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีความมุงม่ัน จริงจัง ทุมเทสรรพกําลังอยางเต็ม
ที่  และกลุมบุคคลผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ   
CCO (Chief Change Officer)  น่ันเอง 
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