รวมองคความรู

ตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี

B-CM Model : Buriram Case Management Model

โดย
นายเสรี ศรีหะไตร
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย
“คนบุรีรัมย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1”

*********************************************************
สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0 4466 6534

ตัวแบบระบบการบริหารจัดการรายกรณี
(B-CM Model : Buriram Case Management Model)
เปาหมายสูงสุด : “บุรีรัมย สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย
ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”
ปจจัยแหงความสําเร็จ 9 ประการ (บัญญัติ 9 ประการ)
๑. เปนคนดี มุงมั่นทําแตความดี ยึดมั่น ศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา มีความรักชาติ รัก
แผนดินเกิด (วธ.)
๒. มีปญญา เปนคนคิดเกง คิดเปน ริเริ่มสรางสรรค มีเหตุมีผล มีสติ มีปญญารอบรูเทาทันและอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข (สพป. 1)
๓. รายไดสมดุล การสรางอาชีพ รายไดที่สุจริตสามารถเลี้ยงตนเองไดอยางเพียงพอ ไมมีหนี้และมีการ
เก็บออมและพอเพียงในการแบงปน สามารถแขงขันได (กษ.)
๔. สุขภาพแข็งแรง การสรางความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย และมีสุขภาวะที่ดี (สสจ.)
๕. สิ่งแวดลอมสมบูรณ การสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตที่เปนปกติสุข (ทสจ.)
6. สังคมอบอุน มีที่อยูอาศัยมั่นคง ครอบครัวอบอุน ชุมชนและสังคมอยูรวมกันอยางมีสุข (พมจ.)
7. หลุดพนอาชญากรรม สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ตร.)
8. กองทุนพึ่งพาตนเอง สังคมอยูบนพื้นฐานครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน มีการพึ่งพาอาศัย
กันแบบญาติมิตร แกไขปญหาดวยตนเอง (พช.)
9. สรางความเขมแข็งคณะกรรมการหมูบาน (กม.) /ชุมชนเมือง ใหเปนฐานรากในการสราง
บุรีรัมยสันติสุข (ปค.)
ตัวชี้วัดความเขมแข็งคณะกรรมการหมูบาน(กม.) (ยึดมั่นคําขวัญ “คณะกรรมการหมูบานรากฐาน
ของแผนดิน”)
1. มีความภาคภูมิใจ เปนเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ไดเปน กม.
2. ทุมเทเสียสละแกปญหา/พัฒนาหมูบานใหเกิดสันติสุขเพื่ออนาคตของลูกหลาน
3. มีศูนยการพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถของ กม.(หมูบาน>ตําบล>อําเภอ>จังหวัด)
4. มีแผนพัฒนาหมูบานเพื่อการพึ่งพาตนเองตามระบบ BCM ครบ บัญญัติ 9 ประการของ “บุรีรัมย
สันติสุข” และผลักดันใหเปนแผนพัฒนาของ อปท./สวนราชการ (ในสวนที่เกินการพึ่งพาตนเอง)
5. มีระบบสงตอการพัฒนา (ระบบทายาท) สูรุนตอรุน เพื่อความยั่งยืนที่แทจริง
หมายเหตุ :
(1) เปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญยิ่งตอความอยูรอดของชาติ ถึงเวลาแลวที่เรา (ผวจ./รองฯ/ปจ./หน.
สวน/นอ./นายก อปท.)จะตองอธิษฐานจิตมุงมั่นผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จสูงสุดตามตัวชีว้ ัดใหได เพื่อสันติสุข
ของประเทศชาติและอนาคตของลูกหลาน
(2) ทาน นอ. สามารถเพิ่มตัวชี้วัดได
(3) ทานรองฯ ทั้ง 3 ทาน สนับสนุนทาน นอ. อยางเต็มที่ตามระบบผูวาฯ นอย
(4) สําหรับกรรมการชุมชนเมืองใหดําเนินการเชนเดียวกัน โดยมีทานนายกเทศมนตรีเมืองทุกแหงเปน
หัวหนาทีม

-----------------------------

คําอธิบายการใช BCM ยกระดับประสิทธิภาพตัวชี้วัด (ฉบับ Instant)
ตัวอยาง : รอยละการเบิกจายงบประมาณประจําป (เจาภาพ : คลังจังหวัด)
ขั้นที่ 1 ใหนําเปาหมายตัวชี้วัดรอยละการเบิกจายมาตั้งเปนเปาหมายสูงสุด
ขั้นที่ 2 วิเคราะหหาปจจัยความสําเร็จ(KSF) ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
2.1 จัดทําแผนงาน/แผนเงินอยางละเอียดรอบคอบใหสามารถเบิกจายไดตามแผน
100%
2.2 วิเคราะหความเสี่ยงที่จะทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผน พรอมกับวางแผน
ปองกัน/แกไขไวลวงหนา
2.3 คลังจังหวัดจัดทําแผนสรางความรูความเขาใจและฝกปฏิบัติวิธีการเบิกจายใหสวน
ราชการฯสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองไมผิดพลาดและมีแผนนิเทศติดตามใหคําแนะนําชวยเหลือ
ใหสามารถเบิกจายไดตามแผน
2.4 สํานักงานจังหวัดจัดทําแผนติดตามการเบิกจายเงินและเสนอแนวทางปองกันความ
เสี่ยงใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง และหากเกิดปญหาใหเสนอแนว
ทางแกไขไมใหเกิดความเสียหายตอราชการ
ขั้นที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ โดยใหครบทั้งกิจกรรมตนน้ํา
กลางน้ํา ปลายน้ํา เพือ่ ประสิทธิผลการปฏิบัติ

คําอธิบาย : ความสัมพันธระหวางบัญญัติ 9 ประการ “บุรีรัมยสันติสุข”
กับประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด

1. เปรียบบุรีรัมยเปนขบวนรถไฟ ชื่อขบวน “บุรีรัมย” จะมุงมั่นวิ่งไปสูเปาหมาย “สันติสุข”
ที่ยั่งยืนโดยเร็วที่สุด
2. เพื่อใหเกิดพลังวิ่งสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีขบวนเล็กชวยขับเคลื่อนรวม 9
ขบวน(บัญญัติ 9 ประการ)
3. จัดแถวประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด ใหเขาขบวนเล็กทั้ง 9
ขบวน เพื่อเพิ่มพลังการขับเคลื่อน
4. หากประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธมีไมเพียงพอ หรือไมครบบัญญัติ 9 ประการ ใหเพิ่ม
ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธใหครบ
5. กําหนดตัวชี้วัดบัญญัติ 9 ประการ(ขบวนเล็ก) ตามตัวแบบ BCM ซึ่งตัวชี้วัดแตละตัวจะ
เปนขบวนยอยในขบวนเล็ก
6. จัดประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธเขาขบวนยอยอยางแนบสนิทและครบถวนและเติมเต็มใน
สวนที่ขาด เพื่อใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง
7. ในขบวนเล็ก 9 ขบวน จะประกอบดวยขบวนยอยกี่ขบวน ขึ้นอยูกับจํานวนตัวชี้วัดของแต
ละขบวนเล็ก (KSF-บัญญัติ 9 ประการ)

----------------------------

เคล็ดไมลับการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (KSF) ตามตัวแบบ B – CM Model
------------------------๑. วิเคราะหภาพแหงความหวังในอนาคต (Scenario) อยางละเอียด แบงเปน ๔ ภาพ
๑.๑ ภาพในอดีต ยอนหลัง ๓๐ ป หรือเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง
(๑) มีหลักฐานขอมูลยืนยันสภาพความเปนจริง เพื่อคนหาปจจัยความดีงามที่ทรงคุณคา(เชิงบวก/
จุดแข็ง) และปจจัยความเสื่อมถอย(เชิงลบ/จุดออน)
(๒) หากไมมีหลักฐานขอมูลยืนยัน ใหผูมีขอมูลจากประสบการณตรง (Focus Group) เปนผู
วิเคราะห
๑.๒ ภาพปจจุบัน ดําเนินการเชนเดียวกับภาพในอดีต โดยวิเคราะหยอนจากอดีตสูปจจุบันเปนชวงๆ ชวง
ละ ๕ ป จะทําใหเห็นที่มาของภาพปจจุบันอยางชัดเจน
๑.๓ ภาพอนาคต (มีเงื่อนไขหากปลอยใหสถานการณปจจุบันดําเนินไปโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
จริงจัง) วิเคราะหไปในอนาคต ๓๐ ปหรือตามที่เห็นเหมาะสม โดยแบงเปนชวงๆ ชวงละ ๕ ป จะทํา
ใหเห็นภาพสังคมที่เสื่อมสลายในอนาคต
๑.๔ ภาพแหงความหวัง เพื่ออนาคตของลูกหลาน
(๑) สงเสริมฟนความดีงามที่ทรงคุณคาในอดีต เพื่อระงับยับยั้งสถานการณความเสื่อมถอยใน
ปจจุบัน ไมเกิดความเลวรายในอนาคต
(๒) สงเสริมความดีงามในปจจุบัน ใหเจริญงอกงามเปนสังคมแหงความปรารถนาในอนาคต
(๓) วิเคราะหขอมูลในอนาคตอีก ๓๐ ป หรือในหวงเวลาที่กําหนด ทั้งขอมูลภายในและนอก
ประเทศใหสมบูรณครอบคลุมทุกดาน เที่ยงตรง เชื่อถือได เพื่อสรางภาพแหงความหวังใน
อนาคตไดอยางสมบูรณ
หมายเหตุ: การทํา Scenario ใหแจกแจงเปนตาราง ๓ ชอง (ของแตละหวงเวลา)
ชอง ๑ วิเคราะหสภาพความเปนจริง
ชอง ๒ วิเคราะหปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสภาวะเชนนั้น
ชอง ๓ วิเคราะหแนวทางสงเสริมปจจัยที่เปนความดีงามใหยั่งยืน และแกไข/ปองกันปจจัยที่ไมดีให
หมดไป
๒. เทียบเคียงความสําเร็จ (Benchmark) การพัฒนา หรือแกปญหากับหนวยเทียบเคียงภายในประเทศ/
ประเทศอื่นๆทีท่ ําสําเร็จ โดยแจกแจงเปนตาราง ๔ ชอง
ชอง ๑ ประเด็น ที่จะวิเคราะหเทียบเคียงความสําเร็จ
ชอง ๒ ปจจัยสําคัญและแนวทางที่ทําสําเร็จของหนวยเทียบเคียง
ชอง ๓ ปจจัยสําคัญและแนวทางปฏิบัติของเรา
ชอง ๔ สังเคราะหปจจัยสําคัญและแนวทางปฏิบัติ ทั้งของหนวยเทียบเคียงและของเราใหไดปจจัย
สําคัญและแนวทางที่ดที ี่สุด/เหมาะสมที่สุด เพื่อสรางภาพความหวังในอนาคตที่ดีที่สุด
๓. ระดมสมอง (Brainstorm) โดย Focus Group เพื่อทําหนาที่ ๒ อยาง
๓.๑ วิเคราะหปจจัยสําคัญของเปาหมายสูงสุด กรณีที่ไมสามารถคนหาความดีงาม ในอดีต และไมมีหนวย
เทียบเคียงความสําเร็จ
๓.๒ วิเคราะห/สังเคราะห หาปจจัยสําคัญทั้งจากอดีต/ปจจุบัน และจากการเทียบเคียงความสําเร็จ ที่ดี
และเหมาะสมที่สุด
4. ตองคนหาใหไดวาปจจัยสําคัญตัวใด ที่เปรียบเสมือนกับกระดุมเม็ดแรก เพราะมีความสําคัญยิ่งตอ B-CM
หากกลัดกระดุมเม็ดแรกผิด จะทําใหใสเสื้อผิดรูปราง เกิดความเสียหาย
๕. การทํา Scenario ยิ่งละเอียดเทาไหร จะทําใหไดปจจัยสําคัญฯ และแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
-----------------------------------

หัวใจสําคัญของ CM – Model
(ตัวแบบระบบบริหารจัดการ เพื่อสันติสุขที่ทรงประสิทธิภาพ)
1. เขาใจ เขาถึง สัจธรรมชีวิตและปฏิบัติใหเปนวิถีชีวิตอยางมั่นคง
2. อธิษฐานจิต อุทิศตนทํางานเพื่อสันติสุขของประเทศและมวลมนุษยชาติ
3. ไมวาจะทําอะไร ทั้งที่เปนการพัฒนา และแกปญหา ตองมุงมั่นใหบรรลุสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ตองคนหาให
ไดวาเปาหมายที่เปนผลประโยชนสูงสุดเปนคําตอบสุดทายที่จะนํามาซึ่งสันติสุขจริงๆ คืออะไร
4. เมื่อไดคําตอบสุดทายแลว ระดมผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน คนหาปจจัยสําคัญที่จะทําใหเปาหมายสูงสุด
บรรลุผลสําเร็จ บนพื้นฐานความพรอมของขอมูล โดยเฉพาะการคาดการณขอมูลในอนาคตที่แมนยํา
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดปจจัยความสําเร็จ
5. วิเคราะหปจจัยความเสี่ยงที่จะตามมาเมื่อมีการปฏิบัติตามปจจัยความสําเร็จแตละตัว เพื่อวางแผน
ปองกันไมใหเกิด หรือหากเกิดขึ้นใหมีผลสูญเสียนอยที่สุด
6. มีเครื่องมือ/วิธีการ ที่จะตรวจจับปจจัยที่เปนสัญญาณเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นไดทุกหวงเวลา และมี
ทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจวางแผนปองกันแกไขไดทันทีตามระบบ CM
7. ปจจัยความสําเร็จที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนคืออะไร
8. จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะทําใหปจจัยความสําเร็จบรรลุผล ประกอบดวย 3 สวน
กระบวนการกิจกรรมตนน้ํา
กระบวนการกิจกรรมกลางน้ํา
กระบวนการกิจกรรมปลายน้ํา
หมายเหตุ : สรุปหัวใจสําคัญของ CM ประกอบดวย 3 ขั้นตอน
(1) กําหนดเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal – UG)
(2) กําหนดปจจัยสําคัญความสําเร็จ (Key Success Factor – KSF)
(3) แผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ (Initiative Action Plan – IAP) จะตองเปนกิจกรรมระดับ
หมัดน็อค หมัดแย็บใหมีเทาที่จําเปนจริงๆ สวนหมัดชกลมอยาใหมีโดยเด็ดขาด ชกแลวเสียเวลา
สูญสิ้นงบประมาณเหนื่อยเปลาๆ
เปาหมายสูงสุด : “บุรีรัมย สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย ครอบครัวเดียวกัน
สายเลือดเดียวกัน”
ปจจัยแหงความสําเร็จ 9 ประการ (บัญญัติ 9 ประการ)
1. คนดี สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
2. มีปญญา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 เปนเจาภาพ
3. รายไดสมดุล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
4. สุขภาพแข็งแรง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
5. สิ่งแวดลอมสมบูรณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
6. สังคมอบอุน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
7. หลุดพนอาชญากรรม ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
8. กองทุนพึ่งพาตนเอง สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย เปนเจาภาพ
9. สรางความเขมแข็งคณะกรรมการหมูบาน (กม.)/ชุมชนเมือง ที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย เปน
เจาภาพ
-------------------------------------

*หองเรียน B-CM
(ตั้งจิตอธิษฐานศึกษาทําความเขาใจ คูขนานกับการอาน B-CM และทดลองปฏิบัติจริง-ภาษาอังกฤษ
จําเปนตองมีเพราะเขาสูอาเซียนแลว/ตัวยอจะทําใหประหยัดเวลาพูดและเขียน)
๑. การออกกําลังกายวันพุธ : เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal-UG)> "วันพุธ สุขภาพแข็งแรง"..
จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (Focus Group-FG) "คณะทํางานวันพุธ สุขภาพแข็งแรง"..มีทาน ผอ.กกท. เปนเจาภาพ..
วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (KSF) ใหครบและกําหนดแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ (IAP) เพื่อขับเคลื่อนKSF
(ทุกตัว)ของ "วันพุธ สุขภาพแข็งแรง" ใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
๒. เปาหมายสูงสุด (UG) "วันพุธ สุขภาพแข็งแรง"..จะกลายเปน KSF ตัวหนึ่งของเปาหมายสูงสุด
ดานกีฬาของบุรีรัมย> "บุรีรัมยศูนยกลางกีฬาของชาติ"..จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (FG) "คณะทํางานบุรีรัมย
ศูนยกลางกีฬาของชาติ"..มีทานทองเที่ยวฯจังหวัดเปนเจาภาพ (เพราะ"เมืองกีฬา"เปนทั้งยุทธศาสตรการกีฬา
และการทองเที่ยว) ..กําหนดแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ (IAP)..ขับเคลื่อน KSF (ทุกตัว) ของ"บุรีรัมย
ศูนยกลางกีฬาของชาติ" ใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
๓. เปาหมายสูงสุด (UG) "บุรีรัมยศูนยกลางกีฬาของชาติ"..จะกลายเปน KSF ตัวหนึ่งของเปาหมาย
สูงสุด (UG) >"สุขภาพแข็งแรง"..จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (FG) "คณะทํางานสุขภาพแข็งแรง"..มีทาน สสจ. เปน
เจาภาพ..กําหนดแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ (IAP) ขับเคลื่อน KSF (ทุกตัว) ของ"สุขภาพแข็งแรง"ใหสัมฤทธิ์
ผลสูงสุด
๔. เปาหมายสูงสุด (UG) "สุขภาพแข็งแรง"..จะกลายเปน KSF ตัวหนึ่งของเปาหมายสูงสุด (UG)
"สังคมสงบรมเย็น"..จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (FG) "อนุกรรมการสังคมสงบรมเย็น"..มีทานรองผวจ. เปนเจาภาพ ..
กําหนดแผนปฏิบัติการฯ (IAP) ขับเคลื่อน KSF (ทุกตัว) ของ"สังคมสงบรมเย็น"ใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
๕. เปาหมายสูงสุด (UG) "สังคมสงบรมเย็น"..จะกลายเปน KSF ตัวหนึ่งของเปาหมายสูงสุด>"บุรีรัมย
สันติสุข.."...จัดตั้งทีมขับเคลื่อน (FG) "คณะกรรมการบุรีรัมยสันติสุข" มีผวจ. เปนเจาภาพ ..กําหนดแผนปฏิบัติ
การสูความสําเร็จ (IAP) ขับเคลื่อน KSF (ทุกตัว) ของ"บุรีรัมยสันติสุข..."ใหสัมฤทธิผ์ ลสูงสุด
๖. การจัดเรียงกระบวนการตามตัวแบบ B-CM
(๖.๑) เปาหมายสูงสุดคือ"บุรีรัมยสันติสุข..
(๖.๒) KSF มี ๔ ตัว
(๖.๒.๑) สังคมสงบรมเย็น(ประเด็นยุทธศาสตรดานสังคม)
(๖.๒.๒) เศรษฐกิจพอเพียง(ประเด็นยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ)
(๖.๒.๓) สิ่งแวดลอมดีมีคุณภาพ(ประเด็นยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม)
(๖.๒.๔) ปราศจากอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน(ประเด็นยุทธศาสตรดานความมั่นคง)
(๖.๓) KSFแตละตัวจะประกอบดวยเปาประสงคดังนี้
(๖.๓.๑) สังคมสงบรมเย็น ประกอบดวยเปาประสงค
(๖.๓.๑.๑) เปนคนดี
(๖.๓.๑.๒) มีปญญา
(๖.๓.๑.๓) สุขภาพแข็งแรง
(๖.๓.๑.๔) สังคมอบอุน
(๖.๓.๑.๕) สรางความเขมแข็งกรรมการหมูบาน/ชุมชนเมือง
(๖.๓.๒) เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยเปาประสงค
(๖.๓.๒.๑) รายไดสมดุล
(๖.๓.๒.๒) จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
(๖.๓.๓) สิง่ แวดลอมดีมีคุณภาพ ประกอบดวยเปาประสงค
(๖.๓.๓.๑) สิ่งแวดลอมสมบูรณ
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(๖.๓.๔.๑) หลุดพนอาชญากรรม
หมายเหตุ:หัวใจของ "บุรีรัมยสันติสุข" คือ ๙ ดี
๗. จัดระบบตามตาราง ๙ ชองของ B-CM
ชอง ๑: เปาหมายสูงสุด(UG)>"บุรีรัมยสันติสุข.."
ชอง ๒: ปจจัยความสําเร็จ(KSF)>"สังคมสงบรมเย็น"
ชอง ๓: เปาประสงค(AIM)>"สุขภาพแข็งแรง"
ชอง ๔: ตัวชีว้ ัด(KPI)>"รอยละของประชากรออกกําลังกาย ตามหลักการสาธารณสุข"
ชอง ๕: เปาหมาย(Target-TG)
ชอง ๕.๑. เชิงปริมาณ>๑๐๐%(สมมุต)ิ
ชอง ๕.๒. เชิงคุณภาพ>๓๐%(สมมุต)ิ
ชอง ๕.๓. ระยะเวลา>ภายในป๒๕๕๘(สมมุต)ิ
ชอง ๖: กลยุทธสูความสําเร็จ
ชอง ๖.๑. กลยุทธ>"บุรีรัมยศูนยกลางกีฬาแหงชาติ"
ชอง ๖.๒. กิจกรรม>"วันพุธ สุขภาพแข็งแรง"
ชอง ๗: การนิเทศ /ติดตาม /ประเมินผล
ชอง ๘: ปญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
ชอง ๙: ระบบฐานขอมูล(Data Base-Port Folio)
๘. การเปรียบเทียบBCMกับขบวนรถไฟ
๘.๑. เปาหมายสูงสุด"บุรีรัมยสันติสุข"=จุดหมายที่จะตองไปใหถึงโดยเร็ว
๘.๒. คณะกก.บุรีรัมยสันติสุข=รถไฟขบวนใหญ
๘.๓. คณะอนุกรรมการ KSF=รถไฟขบวนเล็ก
๘.๔. คณะทํางานเปาประสงค=รถไฟขบวนยอย
๘.๕. คณะทํางานตัวชี้วัด(KPI)=ตูโบกี้ในรถไฟขบวนยอย
๘.๖. คณะทํางานกลยุทธ/กิจกรรม=ภารกิจที่ผูโดยสารแตละโบกี้จะตองรวมพลังขับเคลื่อนให
สําเร็จ
๙. ความสัมพันธของ B-CM กับการจัดทําแผนยุทธศาสตร กพร.(B-CM>กพร.)
๙.๑. เปาหมายสูงสุด=วิสัยทัศน/ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๙.๒. ปจจัยความสําเร็จ=ประเด็นยุทธศาสตร
๙.๓. เปาประสงค=ยุทธศาสตร
๙.๔. KPI=KPI
๙.๕. กลยุทธ/กิจกรรม=กลยุทธ/กิจกรรม
๑๐. สรุป
๑๐.๑. B-CM มี ๓ รูปแบบใหเลือกปฏิบัติตามความเชี่ยวชาญ(ฉบับพรอมดื่ม ๓ ขั้นตอน/ฉบับ
ขวัญใจชาวบาน ๙ ขั้นตอน/ฉบับมาตรฐาน ๒๐ ขั้นตอน)
๑๐.๒. B-CM มุงเนนผลสัมฤทธิ์ หากตองการทําอะไรใหสัมฤทธิ์ผล(วิสัยทัศน/ผลคาดวาจะ
ไดรับ)ใหนํามากําหนดเปนเปาหมายสูงสุด
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เห็นผลสําเร็จในขั้นสุดทาย และหากไลยอนกลับก็จะทราบวาผลสําเร็จในขั้นสุดทายมีที่มาเปนขั้นตอนอยางไร
ไมมีการกระโดดไปกระโดดมา
๑๐.๔. B-CM เนนการรวมพลังขับเคลื่อนโดยฉันทามติ ไมแยกวงกระโดดหนี ยึดมั่นแรงยึด
เหนี่ยวทางใจ.."ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑"..เพือ่ ใหเกิดสันติสุขอยางแทจริง
และยั่งยืน เพื่ออนาคตของลูกหลาน..จึงตองมีกระบวนการเรียนรูรวมกัน รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกัน
แกปญหา รวมกันรับผลประโยชน
๑๐.๕. B-CM ในทุกขั้นตอนหากตองการปฏิบัติอยางละเอียด/ยกระดับความสําเร็จในเรื่องใด
ใหนํามากําหนดเปนเปาหมายสูงสุด เชนตองการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการใหไดคะแนนสูงสุด ใหนํา
คําอธิบายตัวชี้วัดรวมกับเปาหมายตัวชี้วัด..มากําหนดเปนเปาหมายสูงสุด แลวดําเนินตามขั้นตอนของ B-CM ..
ถาตองการใหเร็วใชฉบับพรอมดื่ม ๓ ขั้นตอน /ถาตองการความละเอียดใหใชฉบับชาวบาน ๙ ขั้นตอน /ถา
ตองการสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใหใชฉบับมาตรฐาน ๒๐ ขั้นตอน
เปาหมายสูงสุดวันพุธสุขภาพแข็งแรง กลยุทธสูความสําเร็จเพื่อสนองยุทธศาสตรบุรีรัมยเปนเลิศดาน
การกีฬา ตําบลศูนยราชการ บร. มี 4 ชั้น คือ 4 หมูบาน รวมแลวประมาณ 25 คุม แนวทาง จัดการแขงขัน
ฟุตบอลชาย ระหวางหมูที่ 1 รวมกับหมูที่ 2 พบกับหมูที่ 3 รวมกับหมูที่ 4 และฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี
สรางปฏิสัมพันธ ระหวางทีมหญิงพบกับทีมชายอาวุโส นักกีฬามาจากทั้ง 4 หมูบาน ชวงเวลา 16.00 น. เปน
ตนไป เสร็จการแขงขันรับประทานอาหารเย็นรวมกัน โดยทุกหมูบานจัดซุมอาหาร สถานที่แขงขันถาเปนไปได
ใหทานกํานันตําบลศูนยราชการ บร. คือทาน ผวจ.บร. ขออนุญาตใชสนามไอโมบายเปนสนามแขงขัน กลยุทธ
นี้เพื่อสงผลสูเปาหมายสูงสุด “บุรีรัมย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน”
----------------------------

*หองเรียน B-CM
การยกระดับคุณภาพตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจําปงบฯ ๒๕๒๗ โดย B-CM เพื่อผลงาน
ดีเดนของทุกสวนราชการ
๑. นําคําอธิบายตัวชี้วัดและเปาหมายเชิงปริมาณของตัวชี้วัด มากําหนดเปนเปาหมายสูงสุด
(Ultimate Goal)
Ex : ตัวชี้วัดการแกปญหายาเสพติด
(๑) คําอธิบายตัวชี้วัด=รอยละของผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัด
(๒) เปาหมายเชิงปริมาณตัวชี้วัด=๑๐๐%
(๓) เปาหมายสูงสุด=ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัด๑๐๐%
๒. วิเคราะหกําหนดปจจัยความสําเร็จ(KSF) แยกเปน ๓ ขั้นตอน
๒.๑. การวิเคราะหภาพแหงความหวัง/ความปรารถนา..ในอนาคต (Scenario)
- คนหาปจจัยความสําเร็จทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (Focus Group) ที่
เปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดหรือไมเกิดปญหายาเสพติด พรอมคําอธิบายรายละเอียดของปจจัยความสําเร็จเชิง
บวกที่ไมกอใหเกิดปญหายาเสพติด และคําอธิบายปจจัยเชิงลบที่กอใหเกิดปญหายาเสพติด โดยทําเปนตาราง
วิเคราะห ๒ ชอง
ชองที่ ๑. วิเคราะหปจจัยความสําเร็จทั้งบวกและลบ
ชองที่ ๒. อธิบายสภาพขอเท็จจริงที่เกิดจากปจจัยความสําเร็จแตละตัว >โดยแยกการ
วิเคราะหเปน ๔ ภาพ
๒.๑.๑. ภาพในอดีตยอนหลังจากปจจุบัน ไมนอยกวา ๓๐ ป หรือตามระยะเวลาที่
เหมาะสม แลววิเคราะหยอนกลับจากอดีตมาหาปจจุบันเปนชวงๆ ละ ๕ ป หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
๒.๑.๒. ภาพปจจุบัน วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ และคําอธิบาย ของสภาพปจจุบัน
๒.๑.๓. ภาพในอนาคต โดยมีเงื่อนไขปลอยใหเปนไปตามสภาพปจจุบันโดยไมมีการ
ทุมเทแกไขอยางจริงจัง จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ลูกหลานจะอยูกันอยางไร >ภาพอนาคต..ตองสรางใหเห็น
เปนภาพที่ทําใหคนในสังคมเกิดความตระหนักถึงความลมสลายทางสังคม และอนาคตที่มืดมนของลูกหลาน
๒.๑.๔. ภาพแหงความหวัง/ความปรารถนา >ภาพแหงความหวัง..ตองเปนภาพสราง
แรงบันดาลใจใหคนในสังคมทุมเทสรางอนาคตที่ดีใหลูกหลาน แยกเปน ๒ ขั้นตอน
๒.๑.๔.๑. สังเคราะหปจจัยความสําเร็จที่ทรงคุณคา/ปจจัยเชิงบวก จาก
อดีต ปจจุบัน อนาคต กําหนดเปนปจจัยเชิงบวกของภาพแหงความหวังฯ เพื่อขับเคลื่อนใหสําเร็จอยางยั่งยืน
๒.๑.๔.๒. สังเคราะหปจจัยที่เปนความลมเหลว/เชิงลบ จากอดีต ปจจุบัน
อนาคต กําหนดเปนปจจัยเชิงลบ ที่จะตองแกไขใหสําเร็จและปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก
๒.๒. การเทียบเคียงความสําเร็จ (Benchmark) จัดทําเปนตารางวิเคราะห ๔ ชอง
ชองที่ ๑. ปจจัยความสําเร็จทั้งบวก/ลบ และคําอธิบายรายละเอียดปจจัยความสําเร็จฯ ที่
หนวยเทียบเคียงดําเนินการประสบผลสําเร็จ
ชองที่ ๒. ปจจัยความสําเร็จทั้งบวก/ลบ และคําอธิบายรายละเอียดปจจัยความสําเร็จฯ ของ
หนวยเรา เทียบเคียงกับปจจัยฯของหนวยเทียบเคียง เปนรายปจจัยแบบ ๑:๑
ชองที่ ๓. วิเคราะหความแตกตางของแตละ KSF และคําอธิบาย KSF ระหวางหนวยเรากับ
หนวยเทียบเคียง
ชองที่ ๔. สังเคราะหความแตกตางในชองที่ ๓ โดยผูเชี่ยวชาญ (Focus Group) กําหนดเปน
KSF ทั้งบวกและลบ ที่จะทําใหการแกไข/ปองกันปญหายาเสพติด ของหนวยเราประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน

- 2 ๒.๓. การระดมสมอง โดยผูเชี่ยวชาญ (Focus Group) เพื่อสังเคราะหปจจัยความสําเร็จ ทั้งบวกและ
ลบจากการทํา Scenario และ Benchmark หาปจจัยความสําเร็จทั้งบวก/ลบ ที่จะทําใหการแกไข/ปองกัน
ปญหายาเสพติด บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุดและยั่งยืน
# สมมุติจากการวิเคราะห/สังเคราะหหาปจจัยความสําเร็จตามขอ ๒.๑./๒.๒./๒.๓. ได KSF ดังนี้
KSF ๑. ผูเขารับการบําบัดตองเปนผูเสพยาเสพติดจริง
KSF ๒. กระบวนการบําบัดมีประสิทธิภาพ ๑๐๐%
KSF ๓. ตองทําใหครบ ๙ ดี ของบุรีรัมยพอเพียง
๒.๔.วางแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ (How to-Action Plan Checklist)
#KSF๑. ผูเขารับการบําบัดตองเปนผูเสพติดจริง
#แผนปฏิบัติการฯ : ตองดําเนินการใหครบทั้ง ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ตามขั้นตอนดังนี้
๒.๔.๑. เริ่มตนดวยการวิเคราะหกลยุทธกลางน้ํา
#กลางน้ํา (Mainstream) : หมายถึงกิจกรรม/สิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของการที่จะไดมาซึ่งผูติด
ยาเสพติดจริงๆ นั่นก็คือ "การคัดกรองดวยวิธีทางการแพทย" หากไมมีการคัดกรองจะไมไดตัวจริง จะไดเฉพาะ
กลุมเสีย่ ง หรือตัวปลอมเขารับการบําบัด
๒.๔.๒. กลยุทธ/กิจกรรมตนน้ํา (Up Stream) การที่จะทําใหกลยุทธกลางน้ําประสบ
ผลสําเร็จจะตองมีการเตรียมกลยุทธตนน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการหมูบาน (กม.)/อพป./
ชายแดน/ชุมชนเมือง จะตองเปนผูติดตามและนํากลุมบุคคลเปาหมายในหมูบาน/ชุมชน เขารับการคัดกรอง
ดวยความเต็มใจ/ยินยอม ๑๐๐%
๒.๔.๓. กลยุทธปลายน้ํา (Down Stream เปนกระบวนการที่ไมใชการคัดกรอง แตเปน
กระบวนการตอเนื่องจากการคัดกรอง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการคัดกรอง เพราะเปนไปไดวาผูเขารับการคัด
กรองอาจจะมีการเตรียมการเปนอยางดีที่จะไมใหตรวจพบสารเสพติดในรางกาย หากกลยุทธปลายน้ําดีมี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรองทางสังคม จะทําใหรูตัวผูที่ใชเลหหลีกเลี่ยงการคัดกรอง กลับ
เขาสูกระบวนการคัดกรองครบ ๑๐๐%
#หมายเหตุ:
(๑) ตัวอยางขางตน เปนการใช BCM ฉบับพรอมดื่ม (Instant) ยกระดับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
(๒) ทาน หน.สวนราชการ/หนวยงาน ทุกสวน จัดตั้งทีมยุทธศาสตร BCM (Core Team) ของ
หนวยงาน ใช BCM ยกระดับตัวชี้วัด เพื่อใหไดคะแนนตัวชี้วัดเต็ม ๕ คะแนน โดยตั้งชื่อ Core Team ใหเกิด
ความฮึกเหิม เกิดพลังแรงบันดาลใจ ที่จะสรางบุรีรัมยสันติสุขใหเกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่ออนาคตลูกหลานชาว
บุรีรัมย
(๓) ตอยอดนํา BCM ขับเคลื่อนภารกิจประจํา ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และใช BCM เปนวิถี
ชีวิต
(๔) พัฒนาขยายผลการใช BCM จากฉบับพรอมดื่ม(๓ชอง)เปนฉบับขวัญใจชาวบาน(๙ชอง) หาก
หนวยใดพรอม/ตองการความทาทาย/สัมฤทธิผลสูงสุด ใหใชฉบับสมบูรณ ๒๐ ชอง
(๕) รวมพลังแลกเปลี่ยน เรียนรู พัฒนาการใช BCM ใหเกิดประโยชนสูงสุด และรวมกันประเมิน
ยกยองผลงานการใช BCM ทีม่ ีประสิทธิภาพใหเปนแบบอยาง เปนการชื่นชมของคนในครอบครัวเดียวกัน
(๖) ขอสิ่งศักดิ์สิทธิอํานวยพรใหทุกทานที่มุงมั่น สรางอนาคตที่ดีใหลูกหลานชาวบุรีรัมย จงประสบแต
ความสุขความเจริญ ตลอดไป ทุกภพทุกชาติ เทอญ
# คนบุรีรัมย ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ #
---------------------------

*หองเรียน B-CM*..
(ตอบ..ทานทวี..๑๘ กค.06.26คําถาม"ประชาชนรองเรียนโรงงานยางพารา จะใชBCM แกปญหาอยางไร")..
๑. ใช B-CM แกปญหาการรองเรียนโรงงานยางพาราตามขั้นตอนดังนี(้ ฉบับพรอมดื่ม)..
๑.๑.นําประเด็นรองเรียนที่สําคัญที่สุด/หนักที่สุด มากําหนดเปนเปาหมายสูงสุด(Ultimate Goal-UG)
๑.๒.วิเคราะหปจจัยสําคัญความสําเร็จ(KSF)
๑.๓.จัดทําแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ(Action Plan Checklist)
๒. ยางพาราถือเปน..ดี ๓.ของบุรีรัมยสันติสุข(รายไดสมดุล)..จึงเปนภารกิจอยูในการขับเคลื่อนของ"ทีม(Focus
Group)รายไดสมดุล"
๓. "รายไดสมดุล"เปน"ตูเล็ก"อยูในตูใหญ"ดานเศรษฐกิจ"
๔. สรุป:
๔.๑.นําประเด็นปญหาสําคัญ/หนักที่สุด กําหนดเปนเปาหมายสูงสุด (UG)..แลวดําเนินการตาม
ขั้นตอน B-CM โดยเลือกได ๓ รูปแบบ ขึ้นอยูกับตองการความละเอียดและประสิทธิภาพเพียงใด
-ฉบับพรอมดื่ม ๓ ขั้นตอน
-ฉบับขวัญใจชาวบาน ๙ ขั้นตอน
-ฉบับมาตรฐาน ๒๐ ขั้นตอน
๔.๒.การจัดเขาขบวนขับเคลื่อน..
๔.๒.๑.ปญหายางพาราเปน"ตูยอย" ใน "ตูเล็ก-รายไดสมดุล"..ใหตั้งFocus Group รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ
หมายเหตุ : เวนแตคณะทํางานตูเล็ก(รายไดสมดุล) จะดําเนินการเองก็ไมตองตั้งคณะทํางานชุดยอย
๔.๒.๒."รายไดสมดุล"เปนตูเล็กอยูในตูใหญ "ดานเศรษฐกิจ"
๔.๒.๓.ตูใหญ"ดานเศรษฐกิจ" อยูภายใตการขับเคลื่อนของ"หัวรถจักร"
๔.๓.การจัดตั้ง Focus Group เฉพาะกิจ(คณะทํางานยอย)รับผิดชอบ"ปญหายางพารา(ตูยอย)" ให
"คณะทํางานรายไดสมดุล(ตูเล็ก)"..เปนผูเสนอรายชื่อขอความเห็นชอบตอ"คณะอนุกรรมการดานเศรษฐกิจ
(ตูใหญ)"...ซึ่งคณะอนุกรรมการดานเศรษฐกิจ"..จะอยูภายใตการขับเคลื่อนของ .."คณะกรรมการยุทธศาสตร
บุรีรัมยสันติสุข(หัวรถจักร)"
๔.๕.ลําดับการจัดขบวนรถไฟ คณะกรรมการบุรีรัมยสันติสุข(หัวรถจักร)>คณะอนุกรรมการดาน
สังคม/เศรษฐกิจ/ความมั่นคง(ตูใหญ)>คณะทํางาน๙ดี(ตูเล็ก)>คณะทํางานยอยเฉพาะประเด็น(ตูยอย)
๕. ความสัมพันธของขบวนรถไฟ กับขบวนแผนยุทธศาสตร
๕.๑.ยุทธศาสตร=บุรีรัมยสันติสุข=หัวรถจักร=คณะกรรมการยุทธศาสตรบุรีรัมยสันติสุข(ผวจ.เปน
ประธาน)
๕.๒.ประเด็นยุทธศาสตร=ดานเศรษฐกิจ=ตูใหญ=คณะอนุกรรมการดานเศรษฐกิจ(รองผวจ.เปน
ประธาน)
๕.๓.แผนงาน/โครงการ=รายไดสมดุล=ตูเล็ก=คณะทํางานรายไดสมดุล(หน.สวนฯเปนประธาน)
๕.๔.กิจกรรม=ตูยอย=คณะทํางานยอย(หน.สวนฯ/หน.กลุม งานฯเปนประธาน)
๖.การบูรณาการ
๖.๑.คณะทํางาน ๙ ดี(ตูเล็ก-แผนงาน/โครงการ) จะเปนผูบูรณาการ การขับเคลื่อนของคณะทํางาน
ชุดยอย(ตูยอย-กิจกรรม) ใหเปนเอกภาพ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

- 2 ๖.๒.คณะอนุกรรมการดานสังคม/เศรษฐกิจ/ความมั่นคง(ตูใหญ-ประเด็นยุทธศาสตร) จะเปนผูบูรณา
การ การขับเคลื่อนของคณะทํางาน ๙ ดี ภายใตกํากับดูแล
หมายเหตุ : ยุทธศาสตร"บุรีรัมยสันติสุข"ประกอบดวย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร..ดานสังคม/ดานเศรษฐกิจ/ดาน
ความมั่นคง : ประเด็นยุทธศาสตร ๓ ดาน จะสอดคลองกับ ๓ เสาหลัก(Pillars)ของประชาคมอาเซียน(Asean
Community-AC)
๖.๓.คณะกรรมการยุทธศาสตรบุรีรัมยสันติสุข(หัวรถจักร) จะเปนผูบูรณาการ การขับเคลื่อนของ
คณะอนุกรรมการทุกคณะฯ
๗.ประสิทธิภาพการใช B-CM..
๗.๑.มิใชเพียงการเรียนรูเขาใจอยางลึกซึ้งจากการอานตํารา การอบรม แตหัวใจสําคัญอยูที่การ
นําไปใชจริง ตามขีดความสามารถ จาก ๓ ขั้นตอน > ๙ขั้นตอน > ๒๐ขั้นตอน
๗.๒.นําไปใชจริงในทุกเรื่อง ทั้งในชีวิตประจําวัน การทํางานฯลฯ
๗.๓.สั่งสมความเชี่ยวชาญ จากประสบการณตรงดวยการทําซ้ําแลวซ้ําอีก จนเกิดความเชี่ยวชาญ
๗.๔.รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงพัฒนาให B-CM มีคุณประโยชนสูงสุด ตอการสราง"บุรีรัมยสันติ
สุข"
-----------------------------

*หองเรียนBCM*
อ.ลําปลายมาศ ขอ share เรื่อง B-CM ครับ โดยเปนขอคิดจากเวที brainstorming ของอําเภอเมื่อ
4 ก.ค.57 ซึ่งนอกจากจะมีสวนราชการแลวเรายังไดเชิญปราชญ/ตัวแทนชาวบาน/ภาคเอกชน มารวมสนทนา
ดวย เปนวงเล็กขนาด 25 คน เราใชวิธีเขียนความคิดเห็นลงในกระดาษโนตหรือปนอยแลวแปะตาม chart
โดยมีขอนาสนใจดังนี้ครับ
(1) เปาหมายปลายสุดที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งไดตามแนวคิด B-CM คือ ครัวเรือน ถาครัวเรือนใดไม
เปดประตูรับ B-CM หรือเรายังเจาะครัวเรือนนั้นๆไมได แสดงวาเรายังทําไมครบ/เดินยังไมสุดทาง
(2) คนที่จะเปดประตูบานรับ B-CM จากเราคือ หัวหนาครอบครัว ซึ่งอาจเปนพอ แม หรือผูปกครอง
ถาหัวหนาครอบครัวปฏิเสธการเขารวม ทุกอยางก็จบ
(3) เราตองทําทั้งระดับ macro ควบคูไปกับระดับ micro ระดับ macro ก็คือใหจังหวัด/องคกร
ทองถิ่นเปนผูโหมโรงสรางกระแสทั้งจังหวัดผานสื่อตางๆ เชน TV วิทยุ ปาย สวน micro ก็คือให กน./ผญบ.
กับกรรมการหมูบาน(กม.) เปนหนวยลุย
(4) ทีมของจังหวัด ทีมอําเภอ ทีมตําบล เปนเพียงผูสนับสนุน/ผูกระตุน/ผูใหคําปรึกษา สวน กม./
กน.-ผญบ. เปนกองรอยรบประจําพื้นที่
(5) ตองสรางแรงจูงใจใหทุกครัวเรือนมาเขารวม เชน ปลุกจิตสํานึกวิญญาณแหงการเสียสละ แนะนํา
สรางอาชีพสรางรายได เปนตน
(6) จะทํากิจกรรมใดบางจึงจะเกิดkey success 9 ขอ หรือ 9 ดี ปราชญชาวบานเขาแนะนําวาตอง
ใหแตละคุมบานนั่งตีวงโสกัน(นั่งถกกัน) เพราะแตละพื้นที่มีบริบทไมเหมือนกัน อีกทั้งเปนการใหเขาทําเพราะ
เขาอยากทํา พูดโกๆก็คือเปน inside out ไมใชเราไปสั่งใหชาวบานทําตามซึ่งมันจะเปน outside in
(7) การทํากิจกรรม 9 ดี ใหเริ่มจากกิจกรรมที่งายๆ ใกลตัว และเห็นผลเปนรูปธรรมในเร็ววัน
(8) ใชประโยชนจากการสื่อสารใหมากๆ เพราะบางจังหวะครัวเรือนบางบานอาจไมมีเวลามานั่งรวม
แตก็รับฟงตอนเย็นผานหอกระจายขาวได หรือบางกิจกรรมเชนความรูเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถเปด CD ทาง
หอกระจายขาวได เอาแคนี้กอนนะครับ มีปญหาขอเสนอจากพื้นที่เพิ่มเติมอยางไรจะนํามาเสนออีก
ดีมากทาน นอ.ลําปลายมาศ..เชิญทานหน.สวนฯ/ทานนอ.ทุกทาน ชวยกันแลกเปลี่ยนเติมเต็มเพื่อให
หมูบานเปนฐานรากที่แข็งแกรง ในการสรางบุรีรัมยสันติสุข
เรียนเชิญทุกทานรวมพลังขับเคลื่อน"บุรีรัมยสันติสุข"เปน"Buriram Model" ใหเปน Model
ตนแบบการสรางสันติสุขของประเทศ ชวยกันนะครับ
ตอไปนี้ใหใชชื่อเต็ม Core Team ดังนี.้ ."Core Team BCM ตามดวยชื่อสวนราชการ/หนวยงาน"
ใหทุกอําเภอจัดเวทีเสวนาพื้นบาน(โสกัน)เทียบเคียงกับอ.ลําปลายมาศ ดังนี้
๑. ใหจัดเวทีทุกระดับตั้งแต..ครอบครัว(หน.ครัวเรือนจัดเวที)>คุมบาน(กก.คุมบานจัดเวที)>หมูบาน
(กม.จัดเวที)>ตําบล(กบต.จัดเวที)>อําเภอ(กบอ.จัดเวที)
หมายเหตุ : ในเขตเทศบาล ให นอ.จัดตั้ง กบท.(คณะกรรมการบริหารเทศบาลแบบบูรณาการ)มีนายกฯเปน
ประธาน
๒. ทุกระดับตองมี Core Team..ในครอบครัวใหลูกหลานโดยเฉพาะ นร./นศ.เปน Core Team..
๓. ผลักดันใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว/วันโสกันในครอบครัว..และกําหนดวันจัดเวทีโสกันในแต
ระดับใหเปนการประจําและจริงจัง
๔. Core Teamในระดับสูงกวาจะเปนพี่เลี้ยงระดับถัดลงไป
๕. ใหมีทีมโฆษก(โฆษณาชวนเชื่อ)ตั้งแตระดับคุมบาน ถึงอําเภอ&ใหมีการบูรณาการเชื่อมโยงกันอยาง
เหนียวแนน

- 2 ๖. ใหทุกระดับขับเคลื่อน ๙ดี ทันที/จริงจัง ตามบริบทของแตละพื้นที่ โดยใชเวทีโสกันเปนทั้งเวที
กระตุน ผลักดัน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา
๗. สรุปรายงานผลความสําเร็จในแตละเดือนใหเปนระบบตั้งแตครอบครัวถึงอําเภอ และใหอําเภอ
รายงานจังหวัด สําหรับแบบรายงานตองเอาแตเนื้อไมเอาน้ํา ใหชวยกันออกแบบ
๘. หัวขอรายงานคือ ๙ดี
หมายเหตุ : ใหถือปฏิบัติตั้งแตวันนี้ หากมีขอเสนอ/แนวทางสรางบุรีรัมยสันติสุขที่ดีกวา ใหเสนอทันทีเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
-------------------------------------

แนวทางการขับเคลื่อน B-CM
๑. สรางทีมรับผิดชอบศึกษาเรียนรู ใหเขาใจอยางละเอียด สามารถนําไปใชในการปฏิบัติจริง และสามารถ
ฝกอบรมถายทอดใหเขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเรียกวา..ทีมยุทธศาสตร/ทีมมันสมอง/ทีมฝายเสธ./Core
Team/Think Tank ฯลฯ..ตกลงใหชัดเจนเปนชื่อเดียวกันทั้งจังหวัด
หมายเหตุ:
(๑) Team ตามขอ๑ แตละระดับจะมี หน.หนวยงานเปน หน.ทีม
(๒) Team ดังกลาวทุกทีม จะไดรับการอบรมตรงจาก อาจารยดร.พิสัณหฯ และผูวาฯ
๒. ใหมี Team ตามขอ ๑ ทุกระดับ
ทั้ง Area และ Function : จังหวัด<>อําเภอ<>ตําบล<>หมูบาน...สําหรับFunction ใหมีทั้งในระดับ
กระทรวงและหนวยงาน
๓. มีระบบฝกอบรมถายทอดความรู/ฝกปฏิบัติ/ติดตามประเมินผล/นิเทศใหคําแนะปรับปรุงใหดีขึ้น โดยเปน
การสื่อสารแบบสองทางของคนในครอบครัวเดียวกัน
๔. Team ตามขอ ๑ จะเปนทีมผสมรวมพลัง ยกรางแผนยุทธศาสตรจังหวัดแบบบูรณาการ ตามกรอบ
นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/จังหวัด เสนอ กบจ. พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน
5. Teamตามขอหนึ่งจะชวยเหลือผูบังคับบัญชาแปลงแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางในขอ ๓
บุญกุศล+ทรัพยสมบัติที่ทรงคุณคาที่สุดในชีวิตและจะติดยึดกับจิตวิญญาณติดตามไปทุกภพคือ ..การ
สร างชาติ บ านเมื องให เ กิ ด สั น ติ สุ ขอย างยั่ งยื น เพื่ ออนาคตของลู ก หลาน (ด ว ยจิ ต ที่ บ ริ สุ ทธิ์ ) ..สถานการณ
ประเทศ/โลกในปจจุบัน ถึงเวลาแลวที่จะผลักดัน..CM Model ใหเปนเครื่องมือสรางสันติสุขโลก..โดยมี
เปาหมายสูงสุดและปจจัยความสําเร็จดังนี้
๑. เปาหมายสูงสุด.."สันติสุขของมวลมนุษยชาติ"
๒. ปจจัยความสําเร็จ
(๑) เปนคนดี
(๒) มีปญญา
(๓) รายไดสมดุล
(๔) สุขภาพแข็งแรง
(๕) สิ่งแวดลอมสมบูรณ (ธรรมชาติ&มนุษยสราง)
(๖) สังคมอบอุน
(๗) หลุดพนอาชญากรรม
(๘) จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
(๙) สรางความเขมแข็งกรรมการหมูบาน/ชุมชนเมือง
ทรัพยสินเงินทอง/เกียรติยศชื่อเสียง จะเปนเพียงภาพลวงตา และยิ่งหากไดมาดวยกิเลสตัณหา จะนําพาสู
ความโลภโกรธหลง และจะเปนพันธนาการติดยึดกับจิตวิญญาณไปทุกภพชาติ ตองใชอามิสที่ไดมาเหลานั้นมา
เปนพลังสรางสันติสุขของชาติและมวลมนุษยโลก ทรัพยสินฯเหลานั้นจะกลายเปนเกราะกําบังความชั่วรายและ
จะเปนพาหะนําจิตวิญญาณสูแดนสุขคติ สวนจะเสวยสุขในภพชั้นใด ยอมขึ้นกับ
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๑. ตนน้ํา .. คือทรัพยสินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง ไดมาดวยความบริสุทธิ์เพียง
๒. กลางน้ํา..คือนําตนน้ํามาเปนทุนทําความดี ที่มีผลตอการสรางสันติสุขที่แทจริง ดวยความบริสุทธิ์เพียง
๓. ปลายน้ํา..คือภพแดนที่จะเปนสิ่งตอบแทนใหจิตวิญญาณ ที่เปนกายจริงสิงสถิตย ขึ้นอยูกับผลบุญ/
กรรม ที่ทําไว ในตนน้ํา และกลางน้ํา
หมายเหตุ : หัวใจสําคัญที่เปนกระดุมเม็ดแรก คือการฝกและควบคุมจิตวิญญาณใหบริสุทธิ์ เขาถึงซึ่งสัจจธรรม
จิตนิ่งสงบตอทุกสถานการณ ไมมีเหตุการณใดจะมาบั่นทอนการทําความดีได
การมุงมั่นทําความดีเพื่อชาติบานเมืองเพื่ออนาคตลูกหลาน ตองเขาใจธรรมชาติของมนุษยจะไดไมบั่นทอน
กําลังใจ
๑. มนุษยในโลกนี้แบงเปนบัวสี่เหลา (เกือบเหมือนกันในคําสอนทุกศาสนา)
๒. การมุงมั่นทําความดี ใหยึดมั่น
(๑) การเขาถึงสัจจธรรมของชีวิต (เกิด แก เจ็บ ตาย> ไมจีรัง)
(๒) อยาคาดหวังวาทุกคนจะเขาใจ + ใหความรวมมือ และทําตามที่เราตองการ แตใหมุงมั่น
เชิญชวนรวมทําความดี อยางแนวแนมั่นคง ซึ่งจะเปนอานิสงคผลบุญกับตัวเราเอง
(๓) หั ว ใจสํ า คั ญ ที่ เ ป น กระดุ ม เม็ ด แรกคื อ ..การยกระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณเราเองให ก า วพ น
ตามลําดับจากบัวเหลาที่ ๑..จนกระทั่งกาวพนเหนือบัวเหลาที่ ๔
หมายเหตุ: (๑) จิตมนุษยเปรียบเหมือนมาพยศ พรอมที่นําพาสูกิเลส ตัณหา โลภ โกรธ หลง ทุกวินาที ตอง
ควบคุมจิตใหนิ่งบริสุทธิ์ตลอดเวลาใหได
(๒) ไมมใี ครรูลวงหนาวาจะขึ้นบานใหมหลังสุดทาย (ตาย) เมื่อไหร จงทําความดี "ทุกลมหายใจเขาออก"..
ธรรมานุ สติ ยามดึ ก ..มนุ ษย เ กิ ด มาก็ มาแต ตั ว เปล า ตายไปก็ ไปตั ว เปล า แต สิ่ งที่ ติ ด ตั ว มนุ ษย ม าตั้ งแต เ กิ ด
เสมือนอัตลักษณประจะตัว คือ DNA ซึ่งไมซ้ํากันเลยแมแตคนเดียว ไมวาจะตายและเกิดมาใหมอีกเทาไหร ขอ
คิด..อะไรคือกายที่เปนตัวตนที่แทจริงของมนุษยเสมือนDNAที่จะเปนอัตลักษณติดตัวไปทุกภพชาติ ไมวากายที่
เปนภาพลวงตาจะเปนอะไร สิ่งที่เปนตัวตนที่แทจริงของสรรพสัตวคือ "จิตวิญญาณ" สวนกายภายนอกภาพลวง
ตาจะเปนอะไร ยอมขึ้นอยูกับบาป บุญ ที่กระทํา

นโยบายสําคัญของผวจ.ที่จะตองทําใหเกิดผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืนโดยเร็ว เพื่อความอยูรอดของชาติและอนาคตลูกหลาน

หมูบาน

๑. ทําใหบุรีรัมยสันติสุข ดวยปจจัยความสําเร็จ ๙ ดี
๒. ใช BCM เปนเครื่องมือขับเคลื่อน บุรีรัมยสันติสุข
๓. สรางคณะกรรมการหมูบานทุกรูปแบบใหเขมแข็ง เปนฐานรากสรางบุรีรัมยสันติสุข
๔. สราง กบต. ใหเขมแข็ง เปนโซขอกลาง จุดเชื่อมตอการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ระหวางอําเภอกับ

หมายเหตุ: ใหแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนและผลความสําเร็จทางไลนอยางตอเนื่อง และรายงาน
ผลการปฏิบัติและความสําเร็จอยางเปนทางการ เสนอ ผวจ. ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑
สิงหาคม ๕๗ เปนตนไป สําหรับแบบการรายงานใหชวยกันคิดชวยกันออกแบบ ใหสั้นกระทัดรัดเอาแตเนื้อไม
เอาน้ํา ..> ย้ําเอาแตเนื้อๆ (หมัดน็อค) ไมเอาน้ํา (หมัดแย็บ) <..เสนอผวจ.พิจารณาเห็นชอบแบบรายงาน
ภายในวันศุกรที่ ๒๕ กค. โดยใหปกครองจังหวัดเปนผูรวบรวม..ใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด
*หองเรียน BCM* -เรื่องวิถีชีวิต BCM
๑. ให สนจ. จัดทําเอกสารคําอธิบาย BCM ฉบับพรอมดื่ม (Instant Version) ๓ ขั้นตอน แจกจาย
สวนราชการ/หนวยงาน/อําเภอ
ขั้นตอนที่ ๑. กําหนดเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
๑.๑ .กอนจะตัดสินใจทําอะไรให อธิษฐานจิตไตรตรองอยางละเอียดรอบคอบวา เปน
ประโยชนตอการสรางสันติสุข และสรางอนาคตที่ดีของลูกหลานหรือไม หากไมเปนประโยชนตอการสรางสันติ
สุขฯ จะตองไมทําโดยเด็ดขาด
๑.๒. กลั่นกรองใหไดวาเปาหมายสูงสุด หรือคําตอบสุดทายที่แทจริง ในระดับหัวใจทศกัณฑ
ของเรื่องที่จะทําคืออะไร
ขั้นตอนที่ ๒. วิเคราะหปจจัยสําคัญความสําเร็จ (Key Success Factor-KSF) -มีปจจัยสําคัญอะไรบาง ที่มี
น้ําหนักในระดับหมัดน็อค ที่จะทําใหเปาหมายสูงสุดบรรลุผลสําเร็จ
ขั้นตอนที่ ๓. จัดทําแผนปฏิบัติการสูความสําเร็จ (Action Plan Checklist) -จะมีวิธีการปฏิบัติในรายละเอียด
อยางไร ที่จะทําให KSF เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากแยกเปนกิจกรรมตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. ทุกสวนราชการ/หนวยงาน/อําเภอ รณรงค สงเสริม ใหขาราชการ/จนท. โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชน ใช BCM ฉบับพรอมดื่ม ใหเปนวิถีชิวิต ทั้งในการวางแผนดําเนินชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติ
ราชการ
หมายเหตุ: (๑) หัวหนาสวน/นายอําเภอทานใดมีแนวทางการรณรงคที่มปี ระสิทธิภาพ บังเกิดผลเปนรูปธรรม
กรุณาแลกเปลี่ยนเรียนรูผานหองไลน เพราะเราครอบครัวเดียวกัน
(๒) หากสามารถพัฒนา ใช BCMไดมากกวา๓ขั้นตอน จะเปนการดียิ่ง
--------------------------------------

