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Best Practice
Best Practice คือ การปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่กอใหเกิดผลที่เปนเลิศ หรือวิธีการปฏิบัติใดๆ ที่ทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จ หรือกาวสูความเปนเลิศ (American Productivity and Quality Center)

      วิธีการปฏิบัติที่จะเรียกไดวาเปน Best Practices มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. วิธีการปฏิบัตินั้น ดําเนินการใหบรรลุผลไดสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
องคกร หรือเปนวิธีการปฏบิัติที่สรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรทุกคนในองคกรได
2. วิธีการปฏิบัตินั้น ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจร จนเห็นผลอยางชัดเจนวา ทําใหเกิดคุณภาพสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หรือวิธีการปฏิบัตินั้นมี PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชี้วัดความสําเร็จที่ดีขึ้น
3. องคกรสามารถบอกเลาวิธีการปฏิบัตินั้นไดวา “ทําอะไร” (what) “ทําอยางไร” (how) และ “ทําไมจึงทํา หรือ ทําไมจึง
ไมทํา” (why)
4. ผลลัพธจากวิธีการปฏิบัตินั้น เปนไปตามองคประกอบ ขอกําหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
5. วิธีการปฏิบัตินั้น สามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจน และปจจัยนั้นกอใหเกิดการปฏิบัติที่ตอเนื่องและ
ยั่งยืน
6. วิธีการปฏิบัตินั้น ใชกระบวนการจัดการความรู เชน การเลาเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนการดําเนินการ..... 
https://www.gotoknow.org/posts/113893



แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ



แนวปฏิบัติที่ดี....ป 2560
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ตัวชี้วัด BuSc 4 :  
ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ



1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template

3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล

4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม

5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน

6. กํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปญหา-อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมนั้นๆ

7. หากพบปญหา-อุปสรรค ใหปรับกิจกรรมที่ไดรับผลกระทบตามความจําเปนโดยทันที

8. เก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลทันที (รายขั้นตอน)

9. สรุปผลการดําเนินงานทันที (รายขั้นตอน)

10. ประชุม/หารือ รวมกับผูเกี่ยวของเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข!! 



เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข!! 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง



เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

ตุลาคม 2559 มกราคม 2560



เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template







เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล





เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม





เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม
5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน





เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม
5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
6. กํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปญหา-อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมนั้นๆ





เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม
5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
6. กํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปญหา-อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมนั้นๆ
7. หากพบปญหา-อุปสรรค ใหปรับกิจกรรมที่ไดรับผลกระทบตามความจําเปนโดยทันที



x



เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม
5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
6. กํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปญหา-อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมนั้นๆ
7. หากพบปญหา-อุปสรรค ใหปรับกิจกรรมที่ไดรับผลกระทบตามความจําเปนโดยทันที
8. เก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลทันที (รายขั้นตอน)



• หนังสือคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของหนวยงาน
• เอกสารการจัดประชุม/อบรม เอกสารประกอบการบรรยาย
• รายชื่อผูเขารับการอบรม 
• แบบทดสอบ กอน และ หลังการอบรม
• รายชื่อผูเขารับการทดสอบ
• เอกสารสรุปผลการทําแบบทดสอบ
• เปนตน

เอกสาร/หลักฐาน



เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม
5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
6. กํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปญหา-อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมนั้นๆ
7. หากพบปญหา-อุปสรรค ใหปรับกิจกรรมที่ไดรับผลกระทบตามความจําเปนโดยทันที
8. เก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลทันที (รายขั้นตอน)
9. สรุปผลการดําเนินงานทันที (รายขั้นตอน)





เคล็ด (ไม) ลับ 
การดําเนินงาน (ตัวชี้วัด) ใหไดผล..คนเปนสุข 

1. ติดตาม Template เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
2. ตรวจสอบรายละเอียดใน Template
3. ทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการประเมินผล
4. กําหนดแผนปฏิบัติงานภาพรวม
5. ดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน
6. กํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายกิจกรรม และรวบรวมปญหา-อุปสรรค ทันทีหลังจบกิจกรรมนั้นๆ
7. หากพบปญหา-อุปสรรค ใหปรับกิจกรรมที่ไดรับผลกระทบตามความจําเปนโดยทันที
8. เก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลทันที (รายขั้นตอน)
9. สรุปผลการดําเนินงานทันที (รายขั้นตอน)
10. ประชุม/หารือ รวมกับผูเกี่ยวของเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง





รายงานรอบ 9 เดือน
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เอกสาร/หลักฐาน
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2 มีนาคม 2560
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6-8 มีนาคม 2560
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1 คะแนน

0.3 คะแนน

1 คะแนน
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1 คะแนน



Best Practice
Best Practice คือ การปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่กอใหเกิดผลที่เปนเลิศ หรือวิธีการปฏิบัติใดๆ ที่ทําใหองคกร

ประสบความสําเร็จ หรือกาวสูความเปนเลิศ (American Productivity and Quality Center)

     

IT : Good Practice
การดําเนินงานในป 2560 (นาจะ) ทําใหสํานักโรคติดตอทั่วไปไดรับคะแนนเทากับ 5 คะแนน และมีผลขางเคียง 
(Side Effect) คือ ทําใหสํานักโรคติดตอทั่วไปเปนหนวยงานตวัอยางใหศูนยสารสนเทศใชในการอางอิง รวมทั้ง
เปนตนแบบใหบางหนวยงาน copy หรือใชขอมูลจากสํานักโรคติดตอทั่วไปเปนแนวทางในการวางแผนการ
ดําเนินงานของสํานักอื่นๆ



Best Practice
      วิธีการปฏิบัติที่จะเรียกไดวาเปน Best Practices มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. วิธีการปฏิบัตินั้น ดําเนินการใหบรรลุผลไดสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
องคกร หรือเปนวิธีการปฏิบัติที่สรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรทุกคนในองคกรได

1. คณะทํางานดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ สามารถดําเนินการตามแผนฯ ใหบรรลุผล..ตรงตาม
ความคาดหวังของสํานักฯ คือ ได 5 คะแนน และสามารถสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากรในสํานักฯ ได

IT : Good Practice



Best Practice
2. วิธีการปฏิบัตินั้น ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจร จนเห็นผลอยางชัดเจนวา ทําใหเกิดคุณภาพสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หรือวิธีการปฏิบัตินั้นมี PDCA จนเห็นแนวโนมของตัวชี้วัดความสําเร็จที่ดีขึ้น

2. วิธีการปฏิบัติ..ผานกระบวนการนําไปใชอยางเปนวงจร Plan-Do-Check-Act ทําใหเกิดผลดี จนเห็นแนวโนมของ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วาสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การเพิ่มชองทางการสื่อสาร การปรับวิธีการวัด 
Post-test และการจัดการซอมแผน เปนตน

IT : Good Practice



3. ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน..สามารถบอกเลาวิธีการปฏิบัติไดวา “ทําอะไร” (what) “ทําอยางไร” (how) และ “ทําไมจึง
ทํา หรือ ทําไมจึงไมทํา” (why)

3. องคกรสามารถบอกเลาวิธีการปฏิบัตินั้นไดวา “ทําอะไร” (what) “ทําอยางไร” (how) และ “ทําไมจึงทํา หรือ ทําไมจึง
ไมทํา” (why)

Best Practice

IT : Good Practice



เชน วิธีการคัดเลือกรายชื่อบุคลากรของสํานักโรคติดตอทั่วไป เพื่อรับการอบรม และรับการทดสอบ Pre-test และ 
Post-test ตามขอกําหนดของศูนยสารสนเทศ ตองมีบุคลากรเขารับการอบรมอยางนอยรอยละ 50 ของบุคลากรที่
ใชเครื่องคอมพิวเตอรพรอมระบบเครือขาย



Best Practice
4. ผลลัพธจากวิธีการปฏิบัตินั้น เปนไปตามองคประกอบ ขอกําหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ

กระบวนการพัฒนาเชิงระบบ
1. ระบุปญหาหรือเปาหมายการพัฒนา
2. วางแผนพัฒนา แผนงาน-กิจกรรม-งปม-ผูรับผิดชอบ
3. ปฏิบัติตามแผน
4. ติดตาม ประเมินผล



4. ผลลัพธจากวิธีการปฏิบัตินั้น เปนไปตามองคประกอบ ขอกําหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ

กระบวนการพัฒนาเชิงระบบ
1. ระบุปญหาหรือเปาหมายการพัฒนา กลุมเปาหมายไมเขาอบรม / ผลการทดสอบ Post-test มากกวา Pre-test 
2. วางแผนพัฒนา แผนงาน-กิจกรรม-งปม-ผูรับผิดชอบ เพิ่มชองทางการสื่อสาร / ปรับวิธีการทดสอบ
3. ปฏิบัติตามแผน
4. ติดตาม ประเมินผล

ระบุปญหา 
ความตองการ

วางแผน
พัฒนา

ปฏิบัติ
ตามแผน

ติดตาม
ประเมินผล

การปรับปรุงพัฒนางาน

IT : Good Practice



Best Practice
5. วิธีการปฏิบัตินั้น สามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจน และปจจัยนั้นกอใหเกิดการปฏิบัติที่ตอเนื่องและ
ยั่งยืน



IT : Good Practice
5. วิธีการปฏิบัตินั้น สามารถระบุไดวา เกิดจากปจจัยสําคัญที่ชัดเจน และปจจัยนั้นกอใหเกิดการปฏิบัติที่ตอเนื่องและ
ยั่งยืน

ปจจัยสําคัญที่ทาํใหการดําเนินงานตัวชี้วัด IT บรรลุเปาหมาย
1. การติดตาม Template ตั้งแตตนปงบประมาณ
2. การทําความเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลที่กําหนด
3. การจัดทําแผนปฏิบัติงานภาพรวม
4. การกํากับ/ติดตามการดําเนินงานรายขั้นตอน/กิจกรรม : P-D-C-A 
5. การเก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานการประเมินผลทันทีและอยางตอเนื่อง
6. การสรุปผลการดําเนินงานรายขั้นตอนทันที
7. ประชุม/หารือ รวมกับผูเกี่ยวของเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง



Best Practice
6. วิธีการปฏิบัตินั้น ใชกระบวนการจัดการความรู เชน การเลาเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนการดําเนินการ..... 

6. วิธีการปฏิบัตินั้น ใชกระบวนการจัดการความรู เชน การประชุมกลุม การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง ฯลฯ 

IT : Good Practice




