รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และโอกาสในการพัฒนา (OFIs)
หมวดที่ 1 การนําองค์กร
Strength
ผู้บริหารระดับสูงสามารถดําเนินการกํากับดูแลองค์กรให้ลุล่วงตามพันธกิจได้
OFIs
1. ไม่ชัดเจนว่าผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรใช้ในการถ่ายทอดค่านิยมสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร ซึ่งการ
มุ่งเน้นค่านิยมภายในบุคลากรขององค์กรจะมีส่วนสําคัญต่อการผลักดันความสําเร็จตามพันธกิจ
2. ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการสื่อสารและการ
สร้างความผูกพันกับบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนการตอบสนองต่อกลยุทธ์และ/หรือความ
ต้องการของลูกค้า
3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ ได้มีการกําหนดพื้นที่ชุมชนในการให้บริการที่ชัดเจน ซึ่งมีความสําคัญต่อพันธ
กิจของสํานักฯ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
Strength
1. สํานั กฯ มี การวางแผนกลยุท ธ์และจัดทํ าแผนกลยุ ท ธ์ ผ่านคณะกรรมการบริห ารฯ และมี การ
กําหนดแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ และตัวชี้วัด พร้อมการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในทุก
หน่วยงานอย่างชัดเจน
OFIs
1. ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ได้
อย่างไร เช่น การใช้โอกาสความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ ในการเอาชนะความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ด้านใด
2. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยผลักดันกลยุทธ์ให้สํานักฯ สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างไร ซึ่งควรมีการใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลักดัน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีแนวทางที่เป็นระบบอย่างไรในการจัดทําแผนกลยุทธ์ เนื่องจากไม่พบความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และความท้าทาย/ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ระบุในโครงร่างองค์กร
4. ไม่ พ บว่ ามี ก ารตั้ งค่ า เป้ าหมาย หรือ คาดการณ์ ข องตั วชี้ วั ด ในแผนฯ ซึ่ งส่ งผลต่ อ การประเมิ น
ความสําเร็จและการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่
5. ไม่พบแนวทางที่ชัดเจนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดระบบงานที่สําคัญต่อการเกื้อหนุนให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาระบบงานที่จะรองรับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป (เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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หมวดที่ 3 ลูกค้า
Strength
1. สํานักฯ มีช่องทางที่หลากหลายในการรับฟังเสียงและการจัดการความสัมพันธ์/ข้อร้องเรียนของ
ผู้รับบริการ และมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
OFIs
1. ไม่ ชั ด เจนว่ า สํ า นั ก ฯ ได้ มี ก ารกํ า หนดสั ด ส่ ว นและจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของกลุ่ ม ลู ก ค้ า และ
ผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งไร ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การความสั ม พั น ธ์ แ ละช่ อ งทางในการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิผลในแต่ละกลุ่ม
2. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและ
ความผูกพันของผู้รับบริการ อีกทั้งยังไม่ชัดเจนว่าได้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์และจะช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย
3. ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการกําหนดชนิดของบริการที่สอดคล้องและมุ่งเน้นความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม อะไรคือจุดเน้นของบริการแต่ละชนิด ซึ่งส่งผลต่อการวางแผน
กลยุทธ์และการสนับสนุนลูกค้าผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงบริการ และการทําให้เหนือความคาดหวัง อันจะช่วยยกระดับความพึงพอใจและผูกพัน
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
Strength
1. สํานักฯ เริ่มมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการและผลการดําเนินการ
ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของการบรรลุแผนยุทธศาสตร์
OFIs
1. ไม่ชัดเจนว่าใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างไรในการขับเคลื่อนองค์กรไปเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
2. ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดประเด็น
หัวข้อการเรียนรู้ที่ต้องการ ซึ่งมีความสําคัญต่อการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์
ของบุคลากรเพื่อรักษาสมรรถนะหลักขององค์กรให้ต่อเนื่อง
3. ไม่ ชั ด เจนว่ า แนวทางที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร โดยไม่พบการประเมินผลการจัดการทรัพยากรด้าน
นี้
(ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ระบุในแผนเชิงกลยุทธ์)
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หมวดที่ 5 บุคลากร
Strength
1. สํานักฯ มีสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการทํางาน และการสร้างความผูกพันของบุคลากรผ่าน
การกําหนดวัฒนธรรมองค์กร 5 ข้อ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR มีการจัดการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร และมีระบบการสนับสนุนให้เกิดการดําเนินการที่โดดเด่น
เพื่อกระตุ้นให้ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ (เช่น การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส)
2. มี ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ความผู ก พั น ของบุ ค ลากร และมี แ นวทางที่ ชั ด เจนในการจั ด การ
ความก้าวหน้าของบุคลากร
OFIs
1. ไม่ชัดเจนว่า สํานักฯ ได้มีแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนและประเมินความต้องการ/ความ
พอเพียง ด้านอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร ที่สํานักฯ ต้องการเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรให้ดําเนินงานไปในทิศทางที่กําหนดได้อย่างต่อเนื่อง
2. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์
การดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อปัจจัยความผูกพันของบุคลากร
3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในด้านการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร ตลอดจนการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และพัฒนานั้น เช่น ระบบการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลการได้ให้ความสําคัญ ต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และการบรรลุแผนกลยุทธ์ได้
อย่างไร
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
Strength
OFIs
1. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการ
หลัก/กระบวนการสนับสนุนในแต่ละบริการ
2. ไม่ชัด เจนว่าสํานั กฯ มีวิธีการอย่างไรในการระบุ ข้อกําหนดที่สํ าคัญ ของกระบวนการในแต่ ล ะ
บริก าร และไม่ ชั ด เจนว่ า มี แ นวทางอย่ างไรที่ ช่ ว ยให้ มั่ น ใจได้ ว่า บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ งาน
ประจํ า วั น ทั้ ง กระบวนการหลั ก และกระบวนการสนั บ สนุ น เป็ น ไปตามข้ อ กํ า หนดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้บรรลุตามข้อกําหนด
4. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ ได้มีแนวทางที่มีประสิทธิผลในการดูแลความปลอดภัยและการเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น เช่น ในส่วนของพิพิธภัณฑ์
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
Strength
OFIs
1. ไม่แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดหลายตัวที่สําคัญ ที่สะท้อนความสําเร็จขององค์กร
2. ไม่แสดงค่าเป้าหมาย ที่บ่งบอกการบรรลุผลสําเร็จของแผน

Key Theme
Strength
1. ความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. บรรยากาศในการทํางานของบุคลากร สร้างความผูกพั นและเสริมให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
OFIs
1. ควรมีการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายทีช่ ัดเจน ของสํานักฯ เพื่อนําไปสูก่ ารวางแผน
กลยุทธ์ และการขับเคลื่อนผลลัพธ์ขององค์กร
2. ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร
3. ควรมีการออกแบบระบบงานและกระบวนการทีช่ ัดเจน การระบุข้อกําหนดทีส่ ําคัญของ
กระบวนการ เพื่อให้สามารถดําเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Remark
1.
2.
3.
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