เอกสาร 1.1-2 บทวิเคราะห์ GAP กระบวนการขับเคลื่อนงานฯ

บทวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ
ประจาปี 2562
กระบวนงานสนับสนุนการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลคุณภาพ ประจาปี พ.ศ. 2562
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

จากกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจาปี 2562 สามารถวิเคราะห์ช่องว่าง
(Gap) ของกระบวนงานในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน และข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการ
ขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพในปีถัดไป ดังนี้
ขั้นตอน

Gap

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. กพร. สื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งผลงาน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ
หนังสือราชการ เว็บไซต์ ไลน์

กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ และการบอกต่อเชิญชวน
พบว่า ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ครอบ
คุลมทุกกลุ่มเป้าหมาย คือผลการ
ประเมินพบว่า จานวนการเข้าถึง
ผ่านช่องทางเหล่านี้น้อย

- ใช้กลยุทธ์ด้านเครือข่าย เพื่อ
ขับเคลื่อนในการทางานและการ
สื่อสารให้ทั่วถึง
- เพิ่มมาตรการการสื่อสารเชิงรุก
และการเข้าถึงเว็บไซต์ยัง
กลุ่มเป้าหมายด้วยการแชร์ลิงค์

2. หน่วยงานส่งผลงานมายังกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

การส่งผลงานมายัง กพร. ยังไม่
เป็นไปตาม Time Line ของก.พ.ร.
เนื่องจากการสื่อสารและการติดตาม
ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง

- จัดทาสื่อแสดงรายละเอียดการ
ส่งผลงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง และประสาน
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
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ขั้นตอน

Gap

3. กพร. ทบทวนและจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานบริการภาครัฐ กรม
อนามัย ประจาปี พ.ศ. 2562

คณะกรรมการส่วนใหญ่ เป็นระดับ
Key Actor ขององค์กร ซึ่งมีภาระ
งานประจามาก ทาให้เวลาของการ
เข้าร่วมกิจกรรม/พิจารณาผลงาน
จากัด

4. คกก. พิจารณาผลงานตาม
คกก. ส่วนใหญ่อยู่ใน Gen BB ไม่
แบบฟอร์มการพิจารณา ผ่านระบบ สะดวกและไม่ชานาญในการใช้งาน
ออนไลน์ Google Class Room
Google Class Room (มีคู่มือการ
ใช้งาน)
5. กพร. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์
รางวัลสาขาบริการภาครัฐและสาขา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจาปี พ.ศ. 2562
(คกก.พิจารณาผลงาน และ
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัยที่เสนอผลงาน)

6. กพร. จัดประชุมพัฒนา
ศักยภาพการเขียนผลงานสมัครรับ
รางวัลฯ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

จัด work shop การใช้งาน
Google Class Room ให้แก่ คกก.
เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน

- ความสอดคล้องของระยะเวลากับ - ปรับเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา
เนื้อหา และรูปแบบการจัดประชุม
- กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ส่งผลงาน
ขาดโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วม
รับทราบเกณฑ์และแนวทางการ
สมัคร

- จัดทาสื่อ/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บน
ฐานข้อมูลเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
-เพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลและเป็น
ช่องทางในการติดตามความคืบหน้า
การดาเนินงาน
- ระยะเวลาในการขอรับคาปรึกษา - ให้มีการสารวจความต้องการ/
จากวิทยากรไม่เพียงพอ
ความรู้/ประเด็นคาถามที่ต้องการ
ปรึกษา ก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อ
กาหนดเนื้อหาการบรรยายให้
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขเวลา

7. กพร. แจ้งสื่อสารผลการ
วันและเวลาในการรับ Site Visit ไม่
พิจารณาผลงานที่ผ่าน รอบที่ 1 ใน แน่นอน ทาให้การออกแบบและ
ระดับดีเด่น 1 ผลงาน ระดับดี 1
วางแผนกระบวนการคลาดเคลื่อน
ผลงาน พร้อมจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมรับ Site Visit ในระดับ
ดีเด่น และการส่งข้อมูลเพิ่มเติม

- เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากหน่วยงานที่เคยรับ Site Visit
- ให้หน่วยงานที่เสนอผลงานเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่ทราบผลการ
พิจารณารอบ 1
-ปรับรูปแบบการประชุมเตรียมการ
กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เป็น
แบบ Conference /VDO Call
เพื่ออานวยความสะดวกและลด
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
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ขั้นตอน

Gap

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

8. กพร. เตรียมความพร้อมรับ
Site Visit ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน และ
ร่วมรับ Site Visit

-ความกดดันด้านระยะเวลาที่จากัด
ในการเตรียมการรับ Site Visit ณ
พื้นที่ปฏิบัติงาน กรณีทราบวันที่
กระชั้นชิด

-การทางานเป็นทีม และมีการแบ่ง
หน้าที่ที่ชัดเจน
- การเสริมพลังจากผู้บริหารและทีม
- การ Coaching จากผู้มี
ประสบการณ์ในการรับ Site Visit
-เสนอให้มีการดาเนินงานในปีต่อไป

9. กพร.ดาเนินการออกแบบ
สารวจและสร้างเครื่องมือเพื่อ
สอบถามความคิดเห็น ความพึง
พอใจ ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ
ต่อกระบวนงานสนับสนุนการส่งผล
งานสมัครรับรางวัล ประจาปี 2562
10. กพร. แจ้งสื่อสารผลการ
พิจารณาผลงานที่ได้รับรางวัล และ
จัดประชุมหารือ เพื่อเตรียมการ
สนับสนุนการรับรางวัล

- อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
ผลงาน ของ สานักงาน กพร.

-

11. กพร.จัดกิจกรรมมอบประกาศ - อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
เกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติผลงานที่ ผลงาน ของ สานักงาน กพร.
ส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพในปี พ.ศ.
2562 ในนามกรมอนามัย

-

12. กพร.จัดทาสรุปผลการ
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
ดาเนินงานของกระบวนการ
ผลงาน ของ สานักงาน กพร.
ขับเคลื่อนงานเพื่อสมัครรับรางวัล
คุณภาพ โดยมีข้อมูลที่สาคัญของ
รางวัล แนวทางการเขียนผลงาน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการประเมิน
กระบวนงานของปี พ.ศ. 2562
รวมถึงผลงานต้นแบบที่ได้รับรางวัล
ของกรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางสู่
การพัฒนาให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

