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ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
เพื่อประกอบการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
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ชื่อ   นางสาธิดา  โพธิกุล  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กลุ่มบริหารงานบุคคล   

 

เรื่อง การประยุกต์ใช้วงจร เดมม่ิง (Deming Cycle) PDCA ในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการด าเนินการเรื่องต่างๆ ควรมีการแก้ปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ส าหรับงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง เป็นงานที่หลากหลายวิธีการด าเนินการ ประกอบกับจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือแนวทางท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ. และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด ซึ่งมีการ
ก าหนดระยะเวลา และผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน ท าให้การด าเนินการเป็นการกระท าซ้ าๆ
ตามแนวทางที่ก าหนด โดยไม่มีการทบทวนการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินการ       
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรน าวงจร  PDCA หรือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ที่เป็นเทคนิคในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  มาใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ซึ่งขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย (P=Plan) การวางแผนอย่างรอบคอบ เพ่ือการปฏิบัติงาน
อย่างค่อยเป็นค่อยไป  (D=Do) การปฏิบัติงานตามแผน (C=Check) ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นว่า         
วิธีปฏิบัติใดมีประสิทธิผลมากที่สุด และ (A=Action) ด าเนินการให้เหมาะสมโดยจัดท าให้เป็น
มาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่ หรือใช้ความพยายาม    
ให้มากขึ้นกว่าเดิม ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
  การสรรหา การบรรจุและการแต่งตั้ง  ถือเป็นภารกิจหลักของกลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1             
ซึ่งประกอบด้วยการสรรหาโดยการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหาร
สถานศึกษา สายผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) การสรรหาโดยการ       
สอบคัดเลือก สอบแข่งขันบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู การสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ส าหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ. ก าหนด โดยส านักงาน 
ก.ค.ศ. ยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ท าให้บางครั้งเกิด
ข้อผิดพลาดในบางขั้นตอน ซึ่งอาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเอง 
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 ดังนั้น ในกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ควรน าวงจร PDCA มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

 
 

 
ขั้นเตรียมการ P(Plan)  = วางแผน  หมายถึงการวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุม
ถึงการก าหนดขั้นตอน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ โดยจ าแนก
ดังนี้ 
 1.ลักษณะงาน 
  1.1 ความยุ่งยากของงาน 
  1.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1.3 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ/ผู้รับบริการ 
  2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 พนักงานราชการ/อัตราจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจ า 
  2.3 ส่วนราชการอ่ืน 
  2.4 บุคคลภายนอก 
 3.การด าเนินการภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ/ขั้นตอน 
  3.1 การจัดเก็บเอกสาร 
  3.2 การรายงานผล/สรุปผล/ติดตามประเมินผล 
  3.3 ส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
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ขั้นด าเนินงาน D (Do)  = ปฏิบัติ    หมายถึงการลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ ลงมือปฏิบัติงานตามแผน ในชั้นนี้หัวหน้า
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  เป็นผู้ตรวจสอบติดตามการด าเนินการ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ระหว่างปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 
ขั้นประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน C (Check)   = ตรวจสอบ  หมายถึงการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือกระบวนการที่ก าหนดหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร รวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สมควรที่จะน าไปใช้ เป็นตัวอย่างหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานต่อไป โดยผู้ประเมิน(ผู้บังคับบัญชา) กับผู้รับการประเมิน (ผู้ใต้บังคับบัญชา) ต้องร่วมกัน
วิเคราะห์หาปัจจัย/สาเหตุ ที่ท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีประเด็น   
ที่พิจารณา คือ  
 

ที ่ ปัจจัย/สาเหตุ ประเด็นการพิจารณา 
1 งบประมาณ 1.เพียงพอหรือไม่ 

2.เหมาะสมหรือไม่ 
2 พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 1.มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

2.ให้ความสนใจกับงานที่ท าหรือไม่ 
3.มีการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานใน 
   ระหว่างปฏิบัติงาน ดีเพียงใด 
4.มีการจัดล าดับความส าคัญของงานหรือไม่ 

3 ผู้บังคับบัญชา/ผู้สนับสนุน 
(หน่วยงาน/ส่วนราชการ) 

1.ให้การสนับสนุนงบประมาณ/ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
   หรือไม่ 
2.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้/พัฒนาบุคลากรในสังกัด 
   หรือไม่ 

4 ลักษณะงาน/กระบวนงาน 1.กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
2.การล าดับขั้นตอนการท างานที่ก าหนดมีความเหมาะสม 
   หรือไม่ 
3.ปริมาณงานที่ก าหนดแต่ละบุคคลมีความเหมาะสม 
   หรือไม่ 
4.ทันตามก าหนดเวลาหรือไม่ 

5 เครื่องมือ/สื่อ/อุปกรณ์ 1.มีเพียงพอและทันสมัยหรือไม่ 
2.มีการจัดเก็บและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   หรือไม่ 
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ขั้นพัฒนาและปรับปรุง A (Action)  =  ปรับปรุงแก้ไข   หมายถึงการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข   
การด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน โดยรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบวิเคราะห์ผล   
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ท าให้ทราบว่าวิธีปฏิบัติใดมีประสิทธิผล      
มากที่สุด   ก็ควรจัดท าให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้ องพัฒนาหา              
วิธีการปฏิบัติใหม่เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางการด าเนินการจ าแนกเป็น  3 ระดับ ดังนี้  

 
ที ่ ผลการวิเคราะห์ แนวทางการด าเนินการ 

ระดับ
ที่ 1 

กระบวนการมีปัญหา และไม่
เป็นมาตรฐาน 

1.หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา 
2.ตรวจสอบติดตามการด าเนินการภายหลังการแก้ไข 
   ปรับปรุงแล้ว 

ระดับ 
ที่ 2 

กระบวนการยังมีปัญหา และไม่
เป็นมาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมีการ
แก้ไขปรับปรุงแล้ว 

1.เปลี่ยนวิธีการด าเนินการใหม่ 
2.ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามวิธีการด าเนินการ 
  ใหม ่

ระดับ 
ที่ 3 

กระบวนการมีมาตรฐาน 

1.จัดท าแนวทางการด าเนินการแจ้งให้ข้าราชการในกลุ่ม 
   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งน าไปใช้เป็นแนวทางในการ 
   ด าเนินการ 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจหรือ 
   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
   น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.ติดตามผลการด าเนินการภายหลังจากการน าคู่มือ 
   ไปปฏิบัติ 
4.สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้เกี่ยวข้อง 

 
 ดังนั้น เมื่อน าระบบวงจร  PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง จะท าให้กระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   มีแผน           
การด าเนินงาน มีกระบวนการที่ชัดเจน รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกๆ ขั้นตอน         
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและสามารถคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน     
เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มงานน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถน ากระบวนงาน      
ที่เป็นมาตรฐาน ไปจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่  ให้กับผู้สนใจหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น าไปใช้
เป็นประโยชน์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งทุกขั้นตอนมีการทบทวนการด าเนินการ เพ่ือ
หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.บุคลากรในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานรวมถึงทราบแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง ส่งผลให้การ
บริหารงานบุคคลในองค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติ/ผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้รับบริการ/ผู้สนใจ ทราบและเข้าใจกระบวนการท างานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       
มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 
 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการ/ผู้สนใจ ต่อการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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        (นางสาธิดา  โพธิกุล) 
           ผู้เสนอแนวคิด 
       วันที่  27  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2558 


