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สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมวด ๖ : การจัดการกระบวนการ

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)



คํานํา

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ : การจัดการกระบวนการ
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตองดําเนินการทุกป นั้นเปนวิธีการท่ีสวนราชการใชในการ
กําหนดกระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือชวยผลักดันยุทธศาสตรของ
หนวยงานใหสัมฤทธิผลแลว เปนการดึงเอาเรื่องความสามารถพิเศษขององคกรออกจากการออกแบบ
ระบบงานไปไวในโครงรางองคกร และการกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหความสําคัญในการมองเชิงกลยุทธ
(strategic) มากกวางานประจํา (routine work) เนนการจัดการกระบวนการทํางาน โดยใหมอง
ตั้งแตตนจนจบ ตั้งแตการควบคุมตนทุนโดยรวมของกระบวนการทํางาน การปองกันความผิดพลาด
ในการบริการ การทํางานซ้ํา จนกระท่ังการตรวจประเมินกระบวนการ เนนการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน โดยการนําผลจากการทบทวนผลการดําเนินการ ซึ่งคือตัวชีว้ัดท่ีตองมีการจัดเก็บในหมวด ๔
มาใช ซึ่งจากจุดเนนดังกลาว ทําใหเห็นไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นวา ตัวชี้วัดในหมวด ๔ ท่ีตองจัดเก็บคือ
ตัวชี้วัดในกระบวนการ ( daily management) ท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน

การพัฒนาดังกลาวท้ังในหมวด ๖ และหมวดอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงกัน ยอมชี้ใหเห็นวา การ
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (Performance excellence) องคกรตองใหความสําคัญกับเรื่องการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา สรางความสามารถพิเศษ (Competency) ขององคกรโดยผนวก
เขากับกลยุทธเพ่ือสรางความย่ังยืนใหกับองคกร รวมท้ังการมีความรับผิดชอบตอสังคมในภาพใหญให
มากย่ิงขึ้นดวย

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองคกรในทุกเรื่อง สําหรับการพัฒนากระบวนการของหมวด ๖ ยังคงใหความสําคัญกับการ
ผลักดันยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลและเพ่ิมประเด็น “มาตรฐานของการทํางาน” เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
สามารถทํางานไปในแนวเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

เมื่อดําเนินการพัฒนากระบวนการแลวเสร็จ ฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนากระบวน
การจัดการ (PMQA) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดทํารายงานผลการพัฒนา
กระบวนการ นอกจากจะจัดทําเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินแลว เพ่ือส่ือสารเผยแพรใหผูเกี่ยวของ
ไดทราบผลสําเร็จท่ีเกิดจากความรวมมือโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ สามารถใชเปนแนวทางพัฒนา
กระบวนการอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

คณะทํางานพัฒนากระบวนการจัดการ(PMQA)
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมวด ๖ : การจัดการกระบวนการ

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



ข

สารบัญ

หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
บทท่ี ๑ บทนํา ๑

๑.๑ ความเปนมา ๑
๑.๒ วัตถุประสงค ๑
๑.๓ ขอบเขตของการงาน ๑
๑.๔ วิธีการดําเนินงาน ๒
๑.๕ ประโยชนท่ีไดรับ ๒
๑.๖ การดําเนินการตอไป ๓
๑.๗ ผูรับผิดชอบ ๓

บทท่ี ๒ ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) หมวด ๖ : PM ๑-๖ ๔
บทท่ี  ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุน

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔

๓.๑ แผนผังแสดงกระบวนการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (SIPOC) ๒๕
๓.๒ กระบวนการท่ีสรางคุณคา ๒๖
๓.๓ กระบวนการสนับสนุน ๔๒

บทท่ี ๔ แผนสํารองภาวะฉุกเฉินของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

๖๙

บทท่ี ๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากการจัดการกระบวนการ ๗๒
ภาคผนวก ๑. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานพัฒนากระบวนการจัดการ (PMQA) ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวง
     มหาดไทย

๗๘

๘๐



ข

สารบัญ

หนา
คํานํา ก

สารบัญ ข
บทท่ี ๑ บทนํา ๑

๑.๑ ความเปนมา ๑
๑.๒ วัตถุประสงค ๑
๑.๓ ขอบเขตของการดําเนินงาน ๑
๑.๔ วิธีการดําเนินงาน
๑.๕ ประโยชนท่ีไดรับ

๒
๒

๑.๖ การดําเนินการตอไป ๓
๑.๗ ผูรับผิดชอบ ๓

บทท่ี ๒ ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) หมวด ๖ : PM ๑ - ๖ ๔
บทท่ี ๓ มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ

สนับสนุน ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๔

๓.๑ แผนผังแสดงกระบวนการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(SIPOC)

๒๕

๓.๒ กระบวนการสรางคุณคา ๒๖
๓.๓ กระบวนการสนับสนุน ๔๒

บทท่ี ๔ แผนสํารองภาวะฉุกเฉินของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดานความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

๖๙

บทท่ี ๕ การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากการจัดการกระบวนการ ๗๒
ภาคผนวก

๑. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานพัฒนากระบวนการจัดการ (PMQA) ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
๒. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๗๘

๘๑



 บทท่ี ๑

บทนํา

๑.๑ ความเปนมา
ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ยังเปนเครื่องมือสําคัญของ

ภาคราชการในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล (High Performance)
และเปนตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการและมีน้ําหนักรอยละ ๒๐
(ตัวชี้วัดท่ี ๑๕ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ยังเปนการปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง โดยวัดผลสําเร็จจากการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ผลลัพธของการดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน และการจัดทําแผนพัฒนาองคการปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการและหัวหนาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๐๖/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ใหสถาบันดํารงราชานุภาพ
เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

ในการนี้ สถาบันดํารงราชานุภาพ โดยสวนวิจัยและพัฒนา จึงแตงตั้งท่ีปรึกษาและ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี ๕๔๑/๒๕๕๔
ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และจัดทําโครงการเรื่อง “การพัฒนากระบวนการจัดการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดท่ี ๖ :
การจัดการกระบวนการ เพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานตามหมวดนีแ้ละจัดใหมีการรายงานผลดวย
๑.๒ วัตถุประสงค

(๑) เพ่ือทบทวนและสํารวจ กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ขอกําหนด
ท่ีสําคัญ ขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

(๒) เพ่ือออกแบบกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุน และสงผลตอผูรับบริการและบรรลุ
พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

(๓) เพ่ือจัดทําตัวชี้วัดของกระบวนการและติดตามการดําเนินงานใหบรรลุผล
(๔) เพ่ือจัดทําระบบรองรับภาวะฉุกเฉินของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๕) เพ่ือติดตามการพัฒนางานของกระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด

๑.๓ ขอบเขตของการดําเนินงาน
(๑) ดําเนินการตามแนวทางในคูมือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รหัส PM  ๑ - ๖



๒

(๑) วัดผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นของหมวด ๖ (ตัวชี้วัดผลลัพธของหมวด ๗) จํานวน ๑ ตัว
จากตัวชี้วัดท่ีใหไวในคูมือ จํานวน ๕ ตัว ดังนี้

เกณฑการใหคะแนนลําดับ ชื่อตัวชี้วัด
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

RM ๖.๑ รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอข้ันตอน
การปฏิบัติงาน

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

RM ๖.๒ รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอระบบรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

RM ๖.๓ รอยละของกระบวนการสรางคุณคาท่ีมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน (work manual)

๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐

RM ๖.๔ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรฐานงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคา

๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐

RM ๖.๕ จํานวนกระบวนการท่ีไดรับการปรับปรุงใหผลการ
ดําเนินงานดีข้ึน

๑ - ๒ - ๓

๑.๔ วิธีการดําเนินงาน
(๑) การเตรียมการดังนี้

 (๑.๑) แตงตั้งท่ีปรึกษาคณะทํางานพัฒนากระบวนการจัดการ (PMQA) ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

 (๑.๒) จัดทําโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โดยใชงบประมาณของสถาบันดํารงราชานุภาพ

(๒)  เพ่ือออกแบบกระบวนการ โดยดําเนินการ ดังนี้
 (๒.๑) กําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนและผูมีสวนเกี่ยวของ
(๒.๒) จัดทํารายละเอียดของขอกําหนดของกระบวนการตางๆ รวมท้ังปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

กระบวนการ และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
(๓) ควบคุมการบริหารกระบวนการ โดย
    (๓.๑) จัดทําตัวชี้วัดในกระบวนการ

(๓.๒) สงเสริม สนับสนุนใหเจาของกระบวนการมีการแกไขปญหา มีการตรวจสอบและแกไข
ขอผิดพลาดในกระบวนการ และจัดทํามาตรฐานการทํางาน (คูมือปฏิบัติงาน และ workflow)

 (๓.๓ ) จัดทําระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 (๔) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
(๕) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพกระบวนการ เพ่ือรองรับการตรวจและเผยแพร

๑.๕ ประโยชนที่ไดรับ
ยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับการผลักดันใหสัมฤทธิผ์ลเมื่อส้ินสุดแผน

โดยกระบวนการหลัก (หรือท่ีสรางคุณคา) และกระบวนการสนับสนุนท่ีกําหนดขึ้น



๓

๑.๖ การดําเนินการตอไป
การจัดการกระบวนการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะตองมีตรวจสอบ

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องตามหลัก P-D-C-A หรือ Plan-Do-Check-Act ดังนั้น
การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงกระบวนการสามารถเกิดขึ้นไดทุกขณะตามปจจัยภายนอกท่ีไมหยุดนิ่ง

ดังนั้น ภายในหนวยงานมผูีรับผิดชอบกระบวนการ ซึ่งมีความชํานาญและเขาใจลึกซึ้ง
ในกระบวนการของตนและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแลว ควรจัดใหมีแลกเปล่ียนเรียนรูวธิีการท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนการตามหลักวิชาการ หรือจากประสบการณการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน และขยายผล
ไปสูกระบวนการอื่นๆ ท่ียังไมไดพัฒนาตามแนวทาง PMQA ใหครบถวน จะทําใหสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ ในการขับเคล่ือนและผลักดันยุทธศาสตร และประการสําคัญ
เปนองคกรท่ีมีโอกาสจะไดรับรางวัลตามเกณฑ PMQA ตลอดไป
๑.๗ ผูรับผิดชอบ

ฝายเลขาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ท่ี ๕๔๑/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จํานวน ๒ ราย  ไดแก

๑. การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ ของ สป.มท.
(๑) นางสาวดวงพร บุญครบ ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ

ควบคุมการดําเนินงาน
(๒) นางสาวฉัฏฐาทิพ มุสิกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สวนวิจัย

และพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ รับผิดชอบการดําเนินการตาม รหสั PM ๑ - ๓ , PM ๕ A/D, PM ๖ D/L
(๓) นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สวนวิจัย

และพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ รับผิดชอบการดําเนินการตาม รหัส PM ๔ , PM ๕ D/I, PM ๖ A/L
๒. การเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ PMQA

(๑) นางสาวฉัฏฐาทิพ มุสิกวงศ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สวนวิจัย
และพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  รับผิดชอบเขียนรายงานฯ บทท่ี ๑ - ๓ , ตรวจทานแกไขและเผยแพร

(๒) นางสาวสุพัตรา แกวมุกดา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    สวนวิจัย
และพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ รับผิดชอบเขียนรายงานฯ บทท่ี ๒ (PM ๔ – ๖) และ บทท่ี ๔ - ๕



บทท่ี ๒
ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) : PM ๑ - ๖

กรอบการพัฒนาคุณภาพ
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผล ทุกสวนราชการตองดึงความสามารถพิเศษขององคกร

ออกจากการออกแบบระบบงาน ไปไวในโครงรางองคกร และการกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหความสําคัญในการมอง
เชิงกลยุทธ (strategic) มากกวางานประจํา (routine work) เนนการจัดการกระบวนการทํางานตามแนวทาง
ของ PMQA โดยสรุปคือ ตองวิเคราะหความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบันและ
เปาหมายในอนาคต กําหนดดัชนีตัวชี้วัดกระบวนการจัดการและพ้ืนฐานความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย คนหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเชิงรุกเปรียบเทียบกับองคกรอื่นท่ีเปนเลิศในดาน
กระบวนการจัดการและบริการ ติดตามและควบคุมกระบวนการ บริหารความสัมพันธกับองคกรอื่น และมี
กระบวนการสนับสนุนตามแนวทางของหนวยงานนั้นๆ

แนวทางของ PMQA หมวด ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของทุกสวนราชการ ดังนี้
PM ๑ : สวนราชการตองกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากยุทธศาสตรพันธกิจและ

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบรรลุวิสัยวิทัศนของสวนราชการ
PM ๒ : สวนราชการตองจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากความ

ตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผล
การดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา

PM ๓ : สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญใน PM ๒ และนํา
ปจจัยท่ีเกี่ยวของท่ีสําคัญมาเพ่ือประกอบออกแบบกระบวนการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง

PM ๔ : สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ
การจัดการกระบวนการ เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

PM ๕ : สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุน ท่ีผานความเห็นชอบของผูบริหารซึ่งประกอบดวย workflow และมาตรฐานอยางนอย
รอยละ ๕๐ ของแตละกระบวนการเพ่ือใหบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญ

PM ๖ : สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือใหผลการดําเนินดีขึ้นและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ําและความสูญเสียจาก
ผลการดําเนินการ

สําหรับการดําเนินการของหมวดท่ี ๖ การจัดการกระบวนการ เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ดําเนินการไปแลวในหลายเรื่องท้ังในสวนของกระบวนการ การสํารวจความตองการ / ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ และการลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องและมุงเนนท่ีการทบทวน
ปรับปรุงกระบวนการหรือรักษามาตรฐานของกระบวนการ ดังนี้



๕
PM ๑ : สวนราชการตองกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการ

การดําเนินการ :
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบ

ใหทบทวนกระบวนการสรางคุณคา และสนับสนุนท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุปไดดังนี้

๑. กระบวนการสรางคุณคา คือ กระบวนการสําคัญท่ีสรางประโยชนใหแกผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบดวย
กระบวนการ จํานวน ๑๒ กระบวนการ ดังนี้

๑.๑ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ ๑ ป ของ มท./สป.มท.
๑.๒ กระบวนการแปลงนโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ
๑.๓ กระบวนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง
๑.๔ กระบวนการสนับสนุนการบริหารราชการการจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการ
๑.๕ กระบวนการสนับสนุนความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัด

และกลุมจังหวัด
  ๑.๖ กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

๑.๗ กระบวนการการรายงานสถานการณขาว
๑.๘ กระบวนการงานกิจการตางประเทศท่ัวไป
๑.๙ กระบวนการงานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน
๑.๑๐ กระบวนการงานออกหนังสืออนุญาตใหแรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการทํางาน
๑.๑๑ กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต.
๑.๑๒ กระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนยดํารงธรรม

๒. กระบวนการสนับสนุน คือกระบวนการท่ีสงผลตอกระบวนการสรางคุณคา มีสวนชวย
สนับสนุนใหกระบวนการสรางคุณคาดําเนินไปจนสามารถบรรลุภารกิจได จํานวน ๑๑ กระบวนการ ดังนี้

๒.๑ กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ กระบวนการตรวจสอบภายใน
๒.๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ
๒.๔ กระบวนการวิจัยและพัฒนา
๒.๕ กระบวนการพัฒนาบุคลากร
๒.๖ กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๗ กระบวนการสนับสนุนดานกฎหมาย
๒.๘ กระบวนการประชาสัมพันธ
๒.๙ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๑๐ กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒.๑๑ กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรปรับปรุงโครงสรางหนวยงานในสังกัด มท.



๖

PM ๒ : สวนราชการตองจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคาจากความตองการของ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน
และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา

การดําเนินการ :
๑. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมขอกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีไดจากการแจงเวียนตาม

หนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๒๗๗ ลงวันท่ี ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๔ ไดแก ความตองการของผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย, ขอกําหนดดานกฎหมาย, ประสิทธิภาพ, ความคุมคาและการลดตนทุน

๒. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ (PMQA)
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบหลักเกณฑการคัดเลือกขอกําหนดท่ีสําคัญจํานวน ๒ ขอ
ไดแก ผลกระทบและโอกาสท่ีจะสําเร็จ (ใชเกณฑนอย – ปานกลาง - มาก) และใหเจาของกระบวนการ
ทุกกระบวนการใชหลักเกณฑดังกลาว ในการคัดเลือกขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีสุดเพ่ือใหได ขอกําหนดฯ ๑ ขอ
ตอ ๑ กระบวนการ และแจงเวียนเจาของกระบวนการและสรุปผลการทบทวน

๓. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกแบบฟอรมจัดทําตัวชีว้ัดใหเจาของกระบวนการ
เลือกตัวชี้วัดควบคุมกระบวนการท่ีสอดคลองและบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญแลว จนไดตัวชี้วัดครบถวน

๔. คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ (PMQA) ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบตัวชีว้ัดในกระบวนการของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ครบถวน และ
ใหแจงยืนยันตัวชี้วัดและแกไขตัวชี้วัด ใหสอดคลองกับขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีกําหนดไว

หลังจากนั้น ประธานคณะทํางานฯ ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ไดใหเจาของกระบวนการนําตัวชี้วัดไปดําเนินการ เชน กําหนดเปนตัวชีว้ัดหนวยงาน

ซึ่งตองจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
๔.๒ รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) รอบ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน และใหเจาของกระบวนการ

ติดตามการทํางานภายในเพ่ือปรับปรุงกระบวนการใหบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญดวยและรายงานผลให
คณะทํางานฯ ดวย

๕. ฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ (PMQA) ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ประมวลตัวชี้วัดควบคุมการทํางานตามขอ ๔ ไดครบถวน ดังนี้

ท่ี ชื่อกระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดในกระบวนการ
กระบวนการสรางคุณคา จํานวน ๑๒ กระบวนการ
๑. วางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติ

ราชการ ๑ ปของกระทรวง
มหาดไทยและสํานัก งานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

ความสอดคลอง ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
การวางแผนยุทธศาสตรและแผน
ปฏิบัติราชการ ๑ ป

๒. แปลงนโยบาย/แผนงานสูการ
ปฏิบัติ

การมีสวนรวมของ
ประชาชน

ระดับความสําเร็จในการแปลง
นโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ



๗

ท่ี ชื่อกระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดในกระบวนการ
กระบวนการสรางคุณคา จํานวน ๑๒ กระบวนการ
๓. ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกระทรวง
ครอบคลุมครบถวนตาม
นโยบาย /แผน

รอยละของแผนงาน / โครงการท่ีมี
การติดตามผลมีความครอบคลุม
ครบถวนตามนโยบาย

๔. สนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวดัการจัดทําแผนและ
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําป
จังหวัด/กลุมจังหวัด

๑. ชัดเจน
๒. ถูกตอง

ระดับความสําเร็จในการสนับสนุน
การบริหารราชการจังหวัดการ
จัดทําแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและงบประมาณ
จังหวัด/กลุมจังหวัด

๕. สนับสนุนความรวมมือภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด/กลุมจังหวัด

การมีสวนรวม ระดับความสําเร็จในการประสาน
และสนับสนุนใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอ/ความตองการของ กรอ.
จังหวัด/กลุมจังหวัด

๖. พัฒนามาตรฐานและระบบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

เปนไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น

รอยละของกิจกรรมเสริมสราง
มาตรฐานและระบบการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นท่ีแลวเสร็จ

๗ รายงานสถานการณขาว ทันเหตุการณ
ครอบคลุมกลุม
ผูรับบริการ

รอยละของขาวท่ีรายงานไดอยาง
รวดเร็ว ถกูตองและครอบคลุม
ผูรับบริการ

๘. งานกิจการตางประเทศท่ัวไป ความถูกตอง รอยละความถูกตองของขอมูลดาน
การตางประเทศ

๙ งานสงเสริมความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือนบาน

๑) ความถูกตอง
๒) การมีสวนรวม

จังหวัดท่ีมีชองทางผานแดน ๒๕
จังหวัดสามารถจัดกิจกรรมกระชับ
ความสัมพันธกับทองถิ่นของ
ประเทศเพ่ือนบานไดตามกําหนด

๑๐ ออกหนังสืออนุญาตใหแรงงาน
ตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ทํางาน

๑) ความถูกตอง
๒) รวดเร็ว

รอยละการออกหนังสืออนุญาต
(ใหแรงงานออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ทํางาน) มีการดําเนินการอยาง
ถูกตอง และแลวเสร็จภายในกําหนด



๘

ท่ี ชื่อกระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดในกระบวนการ
กระบวนการสรางคุณคา จํานวน ๑๒ กระบวนการ
๑๑ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ของ ศอ.บต.
ความรวดเร็ว รอยละของงาน/กิจกรรมประสาน

สงเสริมสนับสนุน งาน ศอ.บต. ท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๐ วัน

๑๒ เรื่องราวรองทุกขศูนยดํารงธรรม ๑) รวดเร็ว
๒) ประทับใจ

รอยละของเรื่องรองทุกขท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ ภายใน ๓ วัน

กระบวนการสนับสนุน จํานวน  ๑๑ กระบวนการ
๑. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๑) ถูกตอง

๒) รวดเร็วเปนไปตาม
มาตรฐานระยะเวลา
ดําเนินการ

รอยละของจํานวนหนังสือท่ีสงให
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย ดําเนินการถูกตอง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

๒. ตรวจสอบภายใน ถูกตอง รอยละของกิจกรรมตามขั้นตอน
การตรวจสอบภายในท่ีสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

๓. การบริหารงบประมาณ รวดเร็ว ถกูตอง รอยละของงานท่ีดําเนินการแลว
เสร็จตามกฎหมายท่ีกําหนด

๔. วิจัยและพัฒนา ประสิทธิภาพ รอยละของผลการศึกษาวิจัยท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนด

๕. พัฒนาบุคลากร สป. มีคุณภาพ รอยละของกิจกรรมประกัน
คุณภาพการอบรมท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ

๖. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) รวดเร็ว
๒) ประสิทธิภาพ

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักการรักษามาตรฐาน
งานบริการของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร



๙

ท่ี ชื่อกระบวนการ ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดในกระบวนการ
กระบวนการสนับสนุน จํานวน  ๑๑ กระบวนการ
๗. สนับสนุนดานกฎหมาย ถูกตองและสมบูรณ ระดับความสําเร็จของรอยละ เฉล่ีย

ถวงน้ําหนักของการใหความเห็น
ทางกฎหมาย

๘. ประชาสัมพันธ รวดเร็ว รอยละของขาวท่ีเผยแพร ไดตาม
กําหนด

๙. บริหารทรัพยากรบุคคล ถูกตอง รอยละของงาน/กิจกรรมภายใต
กระบวนการท่ีมีการดําเนินการ
อยางถูกตองตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ

๑๐ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการในสังกัด มท.

๑) ชัดเจน สอดคลอง
๒) ทันเวลา

ระดับความสําเร็จในการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ของ มท.
และ สป.มท.

๑๑ การจัดทํายุทธศาสตรปรับปรุง
โครงสรางหนวยงานในสังกัด มท.

๑) สอดคลอง
๒) เปนไปตามระเบียบ

๑) ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ยุทธศาสตรกับการพัฒนาหนวยงาน
ของกระทรวงมหาดไทย.
๒) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการกระบวนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน



๑๐

PM ๓ : สวนราชการตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญใน PM ๒ และนําปจจัยท่ีเกี่ยวของ
ท่ีสําคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง

การดําเนินการ :
๑. สํานกังานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ (PMQA)

ของ สป.มท. เห็นชอบใหเจาของกระบวนการดําเนินการออกแบบกระบวนการโดย จากขอกําหนดท่ีสําคัญ
ท่ีเลือกได จํานวน ๑ ขอและกําหนดมาตรฐานการทํางานโดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหมีองคประกอบ
workflow และมาตรฐานคุณภาพงาน รวมท้ังใหส่ือสารทําความเขาใจภายในและภายนอกหนวยงาน

๒. ตามขอ ๑ เมื่อคณะทํางานฯ เห็นชอบแบบฟอรมวิเคราะหปจจัยจํานวน ๕ ขอ ในการ
ออกแบบกระบวนการท่ีสรางคุณคาแลวเจาของกระบวนการใชปจจัยในการออกแบบฯ ผลดังนี้

๒.๑ กระบวนการท่ีสรางคุณคาจํานวน ๑๑ กระบวนการ เลือกปจจัยองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม ไดแก ๑) วางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ ๑ ป ของ มท./สป.มท. ๒) แปลงนโยบาย /
แผนงานสูการปฏิบัติ ๓) ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง ๔) สนับสนุนการบริหาร
ราชการการจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ ๕) สนับสนุนความรวมมือภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุมจังหวัด ๖) พัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ๗) รายงานสถานการณขาว ๘) งานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน ๙) งานออก
หนังสืออนุญาตใหแรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ี ๑๐) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต. ๑๑)
เรื่องราวรองทุกขของศูนยดํารงธรรม

๒.๒ กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๑๒ กระบวนการ เลือกปจจัยประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ครบถวน ไดแก ๑) วางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ ๑ ป ของ มท./สป.มท. ๒)
แปลงนโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ ๓) ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง ๔)
สนับสนุนการบริหารราชการการจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ๕) สนับสนุน
ความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุมจังหวัด ๖) พัฒนามาตรฐานและ
ระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ๗) รายงานสถานการณขาว ๘) งานสงเสริมความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือนบาน ๙) งานออกหนังสืออนุญาตใหแรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการทํางาน ๑๐) การ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต. ๑๑) เรื่องราวรองทุกขของศูนยดํารงธรรม และ ๑๒) งาน
กิจการตางประเทศท่ัวไป

๒.๓ กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๙ กระบวนการ เลือกปจจัยขั้นตอนระยะเวลา
การปฏิบัติงานไดแก ๑) แปลงนโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ ๒) ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกระทรวง ๓) สนับสนุนการบริหารราชการการจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการ ๔) พัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ๕) งานออกหนังสือ
อนุญาตใหแรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการงาน ๖) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต. ๗)
เรื่องราวรองทุกขของศูนยดํารงธรรม ๘) รายงานสถานการณขาว และ ๙) งานกิจการตางประเทศท่ัวไป

๒.๔ กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๑ กระบวนการเลือกปจจัยควบคุมคาใชจาย
ไดแก สนับสนุนการบริหารราชการ การจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ



๑๑

๓. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส่ือสารใหทุกสํานัก/กอง นํากระบวนการท่ีสรางคุณคา
ไปปฏิบัติและใหส่ือสารภายในหนวยงานและรายงานผลการดําเนินใหฝายเลขาคณะทํางาน PMQA  หมวด ๖
ทราบเปนระยะๆ และเนนยํ้าใหเจาของกระบวนการปฏิบัติและรายงานผลพรอมปญหาอุปสรรคในการ
ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน PMQA ทราบเปนระยะ

๔. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห และปรับปรุงกระบวน
การเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สป.มท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณจากเจาของกระบวนการเพ่ือทราบวิธีวิเคราะหกระบวนการของหนวยงาน
และรับฟงความคิดเห็นจุดท่ีควรปรับปรุงจากคณะทํางานฯ และมีการเผยแพรวิธีการตรวจสอบ วิเคราะห
และปรับปรุงกระบวนการของทุกกระบวนการดวยเอกสารและเว็บไซดของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

PM ๔ : สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกดิขึ้นและมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

การดําเนินการ
๑. การจัดทําแนวทางการสรางแผนสํารองฉุกเฉินเพ่ือปองกันผลกระทบในกรณีท่ีเกิดภาวะ

ฉุกเฉินและเพ่ือใหสวนราชการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง โดยคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารจัดการ (PMQA) ของ สป.มท. มอบหมายใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดทบทวน
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศและจัดทําแผนแกไขปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศของ สป.
หรือแผนสํารองภาวะฉุกเฉินดาน IT ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสาระสําคัญ ดังนี้

๑.๑ มีฐานขอมูลสนับสนุนกระบวนการสรางคุณคาและสนับสนุนครบถวน มีการติดตั้ง
โปรแกรมปองกันไวรัสและมีการ Update เปนระยะๆ

๑.๒ มีการแจงใหหนวยงานเจาของกระบวนการจัดทําผังหนีไฟและจัดการส่ือสารใหทุกคนทราบ
เปนระยะและอยางท่ัวถึง

๒. มีการส่ือสารเกี่ยวกบัแผนสํารองภาวะฉุกเฉิน โดยประกาศใหทุกหนวยงานเจาของกระบวนการ
ทุกสํานัก/กอง ทราบแผนแกไขปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศของ สป.มท. แลว

๓. สป.มท. มีกิจกรรมเฝาระวังและปองกันสถานท่ี การจัดเวรยามประจําสถานท่ีราชการ ซึ่ง
ดําเนินการโดยกองกลางมีกิจกรรมคอยติดตามขาวสารเหตุดวนเหตุราย และมีการปรับปรุงทีม/เวรเฝาระวัง
และปองกันสถานท่ีและรายงานผลเปนรายเดือนตามตัวอยาง ตารางการจัด เวรตรวจ เวรเฝาระวังตัว
อาคารสถานท่ีของ กองกลาง สป.มท. (ตัวอยางคําส่ังท่ี มท.๐๒๐๑.๒/ว ๔๑๙๔ ลว. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓/
คําส่ังท่ี มท.๐๒๐๑.๒/ว ๐๒๙๒ ลว. ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ )

๔. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทบทวนแผนสํารองภาวะฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ โดยให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดําเนินการทบทวนแผนแกไขปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศ
และการส่ือสารของ สป.มท. (แผนสํารองภาวะฉุกเฉินดาน IT) และใหมีการจัดทําฐานขอมูลสํารอง (ขอมูล
Backup) ของกระบวนการสรางคุณคาครบถวนแลว



๑๒

๕. สป.มท. แจงเวียนผลการทบทวนแผนแกไขปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศและการส่ือสาร
ของ สป.มท.ใหสํานัก/กอง ทราบ ตามหนังสือท่ี มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๙๑ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๖. ประเด็นการเชื่อมโยงระหวางแผนสํารองภาวะฉุกเฉินกับพันธกิจของ สป.มท. มีการจัดทํา
แผนภูมิการเชื่อมโยงระหวางพันธกิจ-กระบวนการท่ีสรางคุณคา-หนวยงานท่ีเกี่ยวของ-แผนสํารองฉุกเฉิน
ท่ีสนับสนุนพันธกิจ สป. และระบุกิจกรรมยอยตามแผนดวยประเด็นยุทธศาสตรเสนอในการประชุม
คณะทํางาน PMQA ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แลว

ผังความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตอการดําเนินการตามพันธกิจของ สป.มท.
พันธกิจ สป.มท. กระบวนการ

สรางคุณคา/
สนับสนุน

สํานัก/
กอง

แผนสํารองฉุกเฉินท่ีสนับสนุน
พันธกิจ (A)

กิจกรรมตามแผน

ขอ ๑ จัดทําแผนนโยบาย
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์
ของ มท.พัฒนา
ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการของ มท.ใหเกิดการ
ประหยัด คุมคาและสม
ประโยชน

การวางแผนปฏิบัติ
ราชการ ๑ ป
 ของ มท. /สป.มท.

สนผ. ๑. มีฐานขอมูลโครงการตาม
พระราชดําริ,ขอสั่งการประชุม
มท.,ขอมูลยาเสพติด,การใชจาย
งบประมาณ
๒. มีแผนผังแสดงการหนีไฟ

แปลงนโยบาย/
แผนงานสูการปฏิบัติ

การติดตามประเมินผล
แผน ปฏิบัติราชการ
ประจําปของ มท.

๑.มีฐานขอมูลการเบิกจายเงิน
๒. มีแผนผังแสดงการหนีไฟ

แผนฉุกเฉิน  IT
-มีการติดต้ัง
โปรแกรมปองกันไวรัส
-มีแผนและ
ตรวจสอบ
 เปนระยะ
-ติดต้ังแผนวงจรตัด
ไฟ
-มีเจาหนาท่ีดูแล
-สําเนาขอมูล ๒ ชุด
- มีการ update
โปรแกรมไวรัส

-มีและใชระบบแม
 ขายสํารอง

สนับสนุนการบริหาร
ราชการจังหวัด  การ
จัดทําแผนและงบ
ประมาณ จว./กลุม
จังหวัด แผน ปฏิบัติ
ราชการประจําป

ขอ ๒  สงเสริมสนับสนุน
การบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการแปลง
ยุทธศาสตรชาติระดับชาติ
ติดตามประเมินผลการ
พัฒนา จว./กลุม จว. สนับสนุนความ

รวม มือภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทาง
เศรษฐกิจของ จว.

สบจ. มีฐานขอมูลยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด และ ขอมูลกลาง
(MOC)



๑๓

พันธกิจ สป.มท. กระบวนการ
สรางคุณคา/
สนับสนุน

สํานัก/
กอง

แผนสํารองฉุกเฉินท่ีสนับสนุน
พันธกิจ (A)

กิจกรรมตามแผน

ขอ ๓ สงเสริมประชาชน
ใหสามารถพัฒนาตนเอง
บนพ้ืนฐานของปรัชญา ศก.
พอเพียง

ทุกกระบวนการ
(วิสัยทัศน สป.
เนน เศรษฐกิจ
พอเพียง)

ทุก
สํานัก/
กอง

ดูแตละกระบวนการ

การรายงานสถาน
การณดานการ
ขาว

ศปก. มีขอมูลระบบรายงาน
สถานการณขาว

งานความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

ตท.สป. ๑. ไมมีฐานขอมูล
๒. แผนผังแสดงการหนีไฟ

งานสงเสริมความ
สัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบาน

ขอ ๔ สงเสริมการ
อํานวยความเปนธรรม
การรักษาความม่ันคง
ภายในและความสงบ
เรียบรอยในระดับพ้ืนท่ี
งานการขาวกรองของ
กระทรวง รวมท้ังการ
เสริม สรางความสัมพันธ
อันดีกับตาง ประเทศโดย
จะเนนในระดับทองถ่ิน
กับประเทศเพ่ือนบาน
ตลอด จนการดําเนิน
การทางกฎหมายนิติ
กรรมสัญญาและคดีท่ีกับ
กระทรวง

การออกหนังสือ
อนุญาตให
แรงงานตางดาว
ออกนอกพ้ืนท่ี

ศูนยดํารงธรรม ศดธ. ๑.มีฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข
๒. มีแผนผังแสดงการหนีไฟ

สนับสนุนดาน
กม.

สกม. ๑. มีฐานขอมูล กม.
๒. แผนผังแสดงการหนีไฟ

สนับสนุนความ
รวมมือภาครัฐ/
เอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ

สบจ. อางแลวในพันธกิจ ๒

แผนฉุกเฉิน  IT
-มีการติดต้ัง
โปรแกรมปองกันไวรัส
-มีแผนและ
ตรวจสอบ
 เปนระยะ
-ติดต้ังแผนวงจรตัด
ไฟ
-มีเจาหนาท่ีดูแล
-สําเนาขอมูล ๒ ชุด
- มีการ update

โปรแกรมไวรัส
-มีและใชระบบแม
 ขายสํารอง



๑๔
พันธกิจ สป.มท. กระบวนการ

สรางคุณคา/
สนับสนุน

สํานัก/
กอง

แผนสํารองฉุกเฉินท่ีสนับสนุน
พันธกิจ (A)

กิจกรรมตามแผน

การสงเสริมสนับ-
สนุนการ
ดําเนินงานของ
ศอ.บต.

ศอ.บต. ๑.มีฐานขอมูลการพัฒนาพ้ืนท่ี
จชต.
๒.แผนผังแสดงการหนีไฟ

ขอ ๕. สนับสนุนการ
แกไขปญหาความ
เดือดรอน สรางความ
เขาใจและเสริมสราง
ความปรองดองสมานฉันท
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยนอมนํา ยศ.
พระราชทาน เขาใจ เขาถึง
พัฒนา มาเปนแนวทาง

การวางแผนปฏิบัติ
ราชการ ๑ ปของ มท.
/สป.มท.

สนผ.สป.
อางแลวในพันธกิจ ๑

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือใชในการบริหาร งาน
ดานความม่ันคง การ
แกปญหาความไมสงบและ
การใหบริการดานการ
สื่อสารแกสวนราชการและ
จังหวัด

-สนับสนุนดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศสส. ๑.มีฐานขอมูล  MOC ขอมูล
การประเมินผลรายบุคคลของ
ศสส.และขอมูลระบวนการ
๒. มีแผนผังแสดงการหนีไฟ

การพัฒนา
บุคลากร

ขอ ๗ พัฒนาบคุลากร
ระบบงานและฐานความรู
เพ่ือนําไปสูการบริหาร
จัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ

การวิจัยและ
พัฒนา

สดร
๑.ไมมีฐานขอมูล
๒.ผังและทางออกหนีไฟ

ขอ ๘ สงเสริมการพัฒนา
มาตรฐานและระบบการ
บริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน

การพัฒนา
มาตรฐานและ
ระบบการ
บริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน

สกถ. ๑.ไมมีฐานขอมูล



๑๕

พันธกิจ สป.มท. กระบวนการ
สรางคุณคา/
สนับสนุน

สํานัก/
กอง

แผนสํารองฉุกเฉินท่ีสนับสนุน
พันธกิจ (A)

กิจกรรมตามแผน

 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กจ.สป. ๑.มีฐานขอมูลงานขอเหรียญ
๒.แผนผังแสดงการหนีไฟ

การพัฒนา
บุคลากร

สดร.สป. ไมมีฐานขอมูล

 การตรวจสอบ
ภายใน

ตภ.สป. ๑. ไมมีฐานขอมูล
๒.แผนผังแสดงการหนีไฟ

 ประชาสัมพันธ สน.สป. ๑.ไมมีฐานขอมูล
๒.แผนผังแสดงการหนีไฟ

 การบริหาร
งบประมาณ

กค.สป. ๑. มีฐานขอมูล
การเบิกจายงบประมาณ
๒.แผนผังแสดงการหนีไฟ

ขอ ๙ กํากับ ตรวจสอบ
และบริหารราชการท่ัวไป
ของ สป.มท.และ มท.

งานบริหารระบบ
สารบรรณ

กก.สป. ๑.มีฐานขอมูลสารบรรณ
อิเล็คทรอนิคส
๒. มีคําสั่งจัดเวรยาม สป.
๒.แผนผังหนีแสดงการหนีไฟ

แผนฉุกเฉิน  IT
-มีการติดต้ัง
โปรแกรมปองกันไวรัส
-มีแผนและ
ตรวจสอบ
 เปนระยะ
-ติดต้ังแผนวงจรตัด
ไฟ
-มีเจาหนาท่ีดูแล
-สําเนาขอมูล ๒ ชุด
- มีการ update
  โปรแกรมกําจัด
ไวรัส
-มีและใชระบบแม
 ขายสํารอง

PM ๕ : สวนราชการตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผล
ตามขอกําหนดท่ีสําคัญ

การดําเนินการ :
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เห็นชอบกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนแลวตามบันทึก

ท่ี มท.๐๒๐๗.๒/๑๖๔ ลงวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สป.มท.
หมวด ๖ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

๒. ตามแนวทางนี้ สวนราชการตองคัดเลือกกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนท่ีผาน
ความเห็นชอบตามขอ ๑ มาคัดเลือกกระบวนการท่ีสรางคุณคาไมนอยกวารอยละ ๕๐ มาจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน นั้น



๑๖

     คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ (PMQA) ของ สป.มท. มีมตเิมื่อวันท่ี ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบเลือกระบวนการท่ีสรางคุณคารอยละ ๑๐๐ และกระบวนการท่ีสนับสนุนรอยละ ๗๐
มาจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน

๓. ตามขอ ๒ สป.มท. ใหเจาของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนจัดทํา
คูมือและสงใหคณะทํางานฯภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ และใหเผยแพรคูมือทางเว็บไซตของ สป.มท.
และทางเอกสารเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ผลการดําเนินงาน ปรากฏวา ไดกระบวนการท่ีสรางคุณคามีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อกระบวนการท่ีสรางคุณคา ชื่อคูมือ
๑. กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ ๑ ป ของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

คูมือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

๒) กระบวนการแปลงนโยบายและแผนงานสูการ
ปฏิบัติ

คูมือนําแผนไปสูการปฏิบัติ

๓) กระบวนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกระทรวง

คูมือการติดตามและประเมินผล

๔) กระบวนการสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด
การจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจํา ปจังหวัดและกลุมจังหวัด

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด

๕) กระบวนการสนับสนุนความรวมมือภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนความรวมมือ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดและกลุมจังหวัด

๖) กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวรองทุกขของ สนง.
คกก.มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

๗) กระบวนการรายงานสถานการณขาว คูมือปฏิบัติงานรายงานสถานการณขาวผาน
ระบบสื่อสารสมัยใหม

๘) กระบวนการงานกิจการตางประเทศท่ัวไป คูมือการดําเนินงานดานกิจการตางประเทศ
๙) กระบวนการงานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบาน

คูมือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการการประชุม
รวมกับประเทศเพ่ือนบาน

๑๐) กระบวนการสนับสนุนนโยบายผูอพยพและ
หลบหนีเขาเมือง (กระบวนการออกหนังสืออนุญาตให
แรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการทํางาน)

คูมือการออกหนังสืออนุญาตใหแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองออกนอกพ้ืนท่ี

๑๑) กระบวนการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของ ศอ.บต.

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการสงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ศอ.บต.

๑๒) กระบวนการดําเนินการเรื่องราวรองทุกขศูนย
ดํารงธรรม

คูมือการดําเนินการแกไขปญหาการรองทุกขและ
รองเรียน

ไดคูมือจํานวน ๑๒ กระบวนการคิดเปนรอยละ ๑๐๐



๑๗

ชื่อกระบวนการท่ีสนับสนุน ชื่อคูมือ
๑) กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส คูมือกระบวนงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

และระเบียบ สป.มท.วาดวยงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๑

๒) กระบวนการตรวจสอบภายใน คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในสวน
ราชการ

๓) กระบวนการบริหารงบประมาณ คูมือการบริหารงบประมาณ
๔) กระบวนการวิจัยและพัฒนา คูมือการวิจัยและพัฒนา
๕) กระบวนการพัฒนาบุคลากร คูมือการจัดโครงการฝกอบรมประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๔
๖) กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สป.มท.

แผนแกไขปญหาจากภัยพิบัติ (Contingency
Plan)

๗) กระบวนการสนับสนุนดานกฎหมาย คูมือการปฏิบัติงานกล่ันกรองงานดานกฎหมายเขา
สูการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาราง
กฎหมายของ มท.

๘) กระบวนการประชาสัมพันธ คูมือการปฏิบัติงานสรุปขาวประจําวันและ
Clipping News

๙) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาท่ีไมสง
๑๐) กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการใน
สังกัด สป.มท.

คูมือการจัดทําคํารับรองประจําปอยางไรใหงาย

๑๑) กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานในสังกัด สป.มท.

คูมือการปฏิบัติงานการเสนอขอปรับปรุงโครงสราง
แบงสวนราชการ
ไดคูมือ จํานวน ๙ กระบวนการ คิดเปนรอยละ ๘๒

๔. ในเรื่องมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร)

สป.มท.ดําเนินการ ดังนี้
๑. จัดการเรียนรูผาน CoP (Community of Practice) และเอกสารความรูเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก อบรมหลักสูตรการบริหารสมรรถนะการสัมมนาตาง ๆ ไดแก การกันเงิน
และขยายเวลาเบิกจายเงิน การโอน การเปล่ียนแปลงงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ การจัดทําแผน ระบบสมรรถนะการพัฒนา ทักษะการใชคอมพิวเตอร การใชอินเตอรเน็ท
เทคนิคการจัดทําฐานขอมูล เปนตน



๑๘

ตัวอยาง เชน

เอกสารความรู สดร.

ลําดับท่ี 15/2554

เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC : ASEAN Econmic Community

โดย
กฤตชญาภัค อุนเสรี
ลําดับท่ี 16/2554

เรื่อง วิธีแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนเสียหาย
อันเกิดจากการบริหารงานบุคคล

ท่ีไมชอบดวยกฎหมาย
โดย

คมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
ลําดับท่ี 17/2554

เรื่อง

การตรวจราชการเชิงยุทธศาสตร
ตามหลักธรรมาภิบาล

โดย
ปรียานุช เจริญผล
ลําดับท่ี 18/2554

เรื่อง

ฝกตัวอยางไรใหเกงแบบเจมสบอนด
โดย

สงวน ธีระกุล
เอกสารความรู สดร. ท้ังหมด

วารสารดํารงราชานุภาพ



๑๙
ปท่ี 11 ฉบับท่ี 39

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2554

เนื้อหาสาระ

การบริหารและพัฒนาองคการ

ปท่ี 11 ฉบับท่ี 40
เดือนกกรกฎาคม - กันยายน 2554

เนื้อหาสาระ

คุณธรรมและจริยธรรม

๒. สป.มท.มีการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรตาง ๆ  เชน การจัดทํายุทธศาสตร การติดตาม
ประเมินผลการวางแผน การทํางานเปนทีม เปนตน

พิธีรับประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรองผูวาราชการจังหวัด
เขียนโดย Administrator

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน 2011 เวลา 07:31 น.
พิธีรับประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรองผูวาราชการจังหวัดเพ่ือมุง
สูความเปนเลิศ รุนท่ี 3 วันศุกรท่ี 23 กันยายน 2554 ณ หอง Amphitheatre ชั้น 1 อาคาร

School of Management สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย>>หนังสือเชิญ>>รายช่ือ>>
กําหนดการ>>แผนท่ี

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล
รางวัล หลักสูตรนปส. รุนท่ี 56 และรุนท่ี 57

เขียนโดย Administrator
วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน 2011 เวลา 07:21 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโลรางวัล หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)
รุนท่ี 56 และรุนท่ี 57 วันศุกรท่ี 23 ก.ย. 54 ณ หองประชุม 1 อาคารศาลาวาการ

กระทรวงมหาดไทย >>หนังสือเชิญ>>กําหนดการ>>แบบตอบรับ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหนากลุมงาน
ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร

เขียนโดย Administrator



๒๐
วันศุกรท่ี 02 กันยายน 2011 เวลา 03:51 น.

วิทยาลัยมหาดไทย จัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระหวางวันท่ี 21 - 26 สิงหาคม 2554 ณ หองพนัสนิคม วิทยาลัยมหาดไทย

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร บ.มท.
เขียนโดย Administrator

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กันยายน 2011 เวลา 06:55 น.

วันพุธท่ี 21 กันยายน 2554 สถาบันดํารงราชานุภาพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทย
ฐานะ และโลรางวัล หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)รุนท่ี ๒๓ และรุนท่ี ๒๔

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
>>หนังสือเชิญ>>

๓. สป.มท.มีการเรียนการสอนทางไกลหรือ E-learning เชน เทคนิคการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา เทคนิคการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร

สถาบันดํารงราชานุภาพ ศึกษาดูงานดาน e-Learning

ผชช. เกริกเกียรติ เอกพจน และ ผอ. ศิริวรรณ เมนะโพธิ พรอมเจาหนาท่ี ศูนย
พัฒนาการเรียนรูทางไกล สํานักงาน ก.พ. ตอนรับคณะ ศึกษาดูงาน  e-
Learning จาก สถาบันดํารงราชานุภาพ

ผชช. เกริกเกียรติ เอกพจน และ ผอ. ศิริวรรณ เมนะโพธิ พรอมเจาหนาท่ี ศูนยพัฒนาการเรียนรูทางไกล
ใหการตอนรับคณะ ศึกษาดูงาน  e-Learning จาก สถาบันดํารงราชานุภาพ เมื่อวันท่ี  4 มิ.ย. 2551
เวลา 9.30-11.30 น. ณ หอง 3314 สํานักงาน ก.พ. นนทบุรี
โดยมีการแนะนํา สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน และ บรรยายสรุปภาพรวมในงานดาน e-Learning
ของศูนยพัฒนาการเรียนรูทางไกลใหกับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ท้ัง  10 ทาน ซึ่งนําทีมโดย ผชช.สงวน ธีระกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบาย
และแผน ท้ังนี้เพ่ือนําประสบการณดานการพัฒนาขาราชการ ดวย e-Learning ของ สถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ไปประยุกตใชในกระบวนการบริหารระบบการเรียนรูของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตลอดเวลา 2 ชั่วโมง ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในงาน e-Learning ระหวางกันอยาง
กวางขวางในหลากหลายประเด็น ท้ังในดานการบริหารจัดการระบบการเรียนออนไลน การพัฒนา
หลักสูตร การดูแลและจัดการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกใหกับผูเขาอบรมออนไลน และการ
แกไขปญหาตาง ๆ ในการจัดอบรม ซึ่งการดูงานครั้งนี้จะเกิดประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนางาน
e-Learning ตอไป และอาจนําไปสูความรวมมืออยางแนนแฟมระหวางสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
และสถาบันดํารงราชานุภาพในการพัฒนาขาราชการรวมกันในอนาคต



๒๑

ประมวลภาพประชุมสัมมนาเสริมสรางสมรรถนะบุคคลากรของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
(OSM) เพ่ืมเพ่ิมประสิมธิภาพการขับเคล่ือนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ณ

โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

๔. การนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติจริง สป.มท.แจงเวียนใหเจาของกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนนําตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติจรงิตามหนังสือท่ี มท.๐๒๐๗.๒/
ว ๖๐๙ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และใหเจาของกระบวนการส่ือสารภายในหนวยงานและรายงานผลการ
ดําเนินงานใหฝายเลขานุการคณะทํางาน PMQA หมวด ๖ ทราบเปนระยะ ๆ , สป.มท. จัดประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรูเมื่อวันท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๔ ผลการแลกเปล่ียนเรียนรูเจาของกระบวนการจัดการให
ขอมูลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติจริง โดยจัดทําเปนคําส่ังแบงงานและส่ือสารภายใน, จัดทํา
ตัวชี้วัดรายบุคคล รายหนวยงาน , จัดทําผังขั้นตอนงานแสดงใหเห็นชัดเจน, จัดทําโครงการและกําหนด
ปฏิทินการทํางาน เชน การวิจัยและพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล การนํา
นโยบายเรื่องยาเสพติดไปปฏิบัติ เปนตน

๕. การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ คณะทํางาน
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเมื่อ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔ โดยใหมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการ
จัดการ ไดแก ทําไมตองจัดการกระบวนการและจัดกระบวนการอยางไร ท่ีประชุมรับทราบแนวทางและ
เครื่องมือการนําไปปฏิบัติจริงของเจาของกระบวนการ ทราบแนวทางการออกแบบกระบวนการ การควบคุม
การทํางานและการปรับปรุงกระบวนการ



๒๒

PM ๖ สวนราชการตองมีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือใหเกิดผล
การดําเนินการดีขึ้นและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดการทํางานซ้ําและความสูญเสียจากผลการดําเนินการ

การดําเนินการ :
๑. มีแนวทางการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยเจาของกระบวนการ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ลูกคา โดยแบบสอบถามและประเมินทางอินเตอรเน็ท อินทราเน็ทของ สป.มท. แลวประเมินนําผลมาปรับปรุง
การทํางานเปนรายสํานัก/กอง/งาน/กิจกรรม เชน

- การใหบริการงาน ฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา และใหบริการหองสมุด งานจัดการ
ความรู  และงานใหบริการสถานท่ีอบรม อ.บางละมุง ของสถาบันดํารงราชานุภาพ

- งานเรื่องราวรองทุกข ของศูนยดํารงธรรม
- งานการขาวของศูนยปฏิบัติการ มท.
- งานบริหารงบประมาณของกองคลัง
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกองกลาง
- การนํานโยบายไปปฏิบัติดานยาเสพติดของสํานักนโยบายและแผน

๒. ในเรื่องมีแนวทางในการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ําและการสูญเสียในการ
ดําเนินการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดใหมีการสงเสริมแบงปนความรูและสรางการเรียนรูรวมกัน
นําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพร เชน

- มีการประชุมทางไกล โดยสถาบันดํารงราชานุภาพ รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

- E-learning จัดทําเอกสารความรูเผยแพร โดยสถาบันดํารงราชานุภาพ
- นําระบบการเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนเลิศเพ่ือนําความรูมาพัฒนางาน เชน ดูงาน

เรื่องตนทุนและความคุมคาท่ีกรมสรรพากร ดูงานการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ท่ีกรมชลประทาน
และกรมควบคุมโรคติดตอ

๓. นอกจากนั้น สป.มท.โดยคณะทํางานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูเมื่อ ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๔
เพ่ือรับทราบแนวทางการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ําและการสูญเสียในการดําเนินการ
ผลสรุปไดดังนี้ ทราบวาเจาของกระบวนการวิเคราะหขอมูลจากกระบวนการทํางานและระบบงานโดย
ปกติ มีการจัดประชุมความกาวหนาประจําเดือน มีการประเมินความพึงพอใจ มีการจัดทําโครงการระบุ
กิจกรรมยอยและกรอบเวลาดําเนินงานและกําหนดเปนตัวชี้วัดรายบุคคล

๔. ตัวอยางกระบวนการท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งตองสนองตอบตอขอกําหนดท่ีสําคัญ
และตัวชี้วัดของกระบวนการไดอยางชัดเจน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดสํารวจกระบวนการท่ีมี
การปรับปรุงกระบวนการซึ่งตอบสนองขอกําหนดและตัวชี้วัดชัดเจน ตัวอยาง ดังนี้

๔.๑  กระบวนการท่ีเนนความรวดเร็ว ทันเวลา
๑) การรายงานสถานการณขาว ซึ่งมีขอกําหนดท่ีสําคัญคือ ทันเหตุการณ และ

กําหนดตัวชี้วัดรอยละของขาวท่ีรายงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและครอบคลุมผูรับบริการ



๒๓

๒) กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต. มีขอกําหนด ไดแก
รวดเร็วและถูกตอง มีตัวชี้วัดคือ รอยละของงาน/กิจกรรมประสาน สงเสริมสนับสนุน ศอ.บต. ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จไมเกิน ๑๐ วัน

๓) กระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข ขอกําหนดท่ีสําคัญคือ รวดเร็ว มีตัวชี้วัด
คือ รอยละของเรื่องราวรองทุกขท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓ วัน

๔) งานประชาสัมพันธ มีขอกําหนดท่ีสําคัญคือ รวดเร็ว มีตัวชี้วัดคือ รอยละของ
ขาวท่ีเผยแพรไดตามกําหนด

    ๔.๒  กระบวนการท่ีเนนความถูกตอง สอดคลอง เชน
๑) งานกิจการตางประเทศ ขอกําหนดคือ ความถูกตอง ตัวชี้วัด คือ รอยละความ

ถูกตองของขอมูลดานการตางประเทศ
๒) การวางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําปของ มท. และ สป.มท.

ขอกําหนดคือ ความสอดคลอง ตัวชี้วัด คือ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน (ท่ีสอดคลองกับแผนชาติ
นโยบายรัฐบาล พันธกิจ )

๕. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่ือสารมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีไดรับการปรับปรุง
แลวใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทราบ และแจงเวียนสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการท้ังหมดเผยแพรใหเจาของ
กระบวนการท่ีเกี่ยวของเพ่ือส่ือสารภายในหนวยงานแลว ตามหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๖๐๙ ลงวันท่ี ๙
มิถุนายน ๒๕๕๔ และพรอมกันนี้ทุกกระบวนการมีการเผยแพรคูมือทางเวบ็ไซตของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยในสวนของ สํานัก/กอง ผูรับผิดชอบกระบวนการนั้น ๆ  แลว



บทท่ี ๓
มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุน

ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หรือ PMQA หมวด ๖ ของทุกสวนราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย workflow และคูมือการ
ปฏิบัติงาน ใหไดเปาหมายตามตัวชี้วัดของหมวดนี้

ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตองจัดทํา work และคูมือการทํางานของกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาและสนับสนุน ดังนี้

๑. กระบวนการท่ีสรางคุณคา
๑.๑ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ ๑ ป ของ มท./สป.มท.
๑.๒ กระบวนการแปลงนโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ
๑.๓ กระบวนการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง
๑.๔ กระบวนการสนับสนุนการบริหารราชการการจัดทําแผนและงบประมาณจังหวัด/แผนฯ
๑.๕ กระบวนการสนับสนุนความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ จังหวัดฯ
๑.๖ กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
๑.๗ กระบวนการรายงานสถานการณขาว
๑.๘ กระบวนการงานกิจการตางประเทศท่ัวไป
๑.๙ งานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน
๑.๑๐ งานออกหนังสืออนุญาตใหแรงงานตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการทํางาน
๑.๑๑ กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต.
๑.๑๒ กระบวนการเรื่องราวรองทุกขของศูนยดํารงธรรม

๒. กระบวนการสนับสนุน จํานวน ๑๑ กระบวนการ ดังนี้
   ๒.๑ กระบวนการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
   ๒.๒ กระบวนการตรวจสอบภายใน

 ๒.๓ กระบวนการบริหารงบประมาณ
 ๒.๔ กระบวนการวิจัยและพัฒนา
 ๒.๕ กระบวนการพัฒนาบุคลากร
 ๒.๖ กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๒.๗ กระบวนการสนับสนุนดานกฎหมาย

    ๒.๘ กระบวนการประชาสัมพันธ
  ๒.๙ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

    ๒.๑๐ กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    ๒.๑๑ กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรปรับปรุงโครงสรางหนวยงานในสังกัด มท.



การตางประเทศทั่วไป
สงเสริมความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน
สนับสนุนนโยบายกิจการผูอพยพ
และหลบหนีเข าเมือง
รายงานสถานการณด านการขาว
สงเสริมสนับสนุนการดําเน ินงาน
ของ ศอ.บต.

ประสานใหคําปรึกษา ขอหารือ
ขอเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานของสําน ักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
นิเทศติดตามและประเมินผล
พัฒนาขีดความสามารถให
OSM
พัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุน การบริหารราชการ
จังหวัด
สงเสริมและสนับสนุนดาน
ระเบียบกฎหมายเพื่อการ
บริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด
ติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณ/รายจายของ
จังหวัด
ตรวจราชการของผูตรวจ (ผต.)
ติดตามประเมินผล
ติดตามการดําเน ินการตาม
แผนพัฒนา/กลุมจังหวัด (สบจ.)

กระบวนงานยอย

แผนภาพแสดงกระบวนการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

-บุคลากร

Supplier
หนวยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน
คณะรัฐมนตรี
และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
-สศช.
-กพร.

Input Process Output Customer

ผูม ีส วนได
สวนเสีย

-หนวยงานใน
สังกัด มท.
สวนกลาง /
สวนภูมิภาค
- กรมในสังกัด
มท.
-รัฐวิสาหกิจ
ในสังกัด มท.

- หนวยรัฐ
อื่นๆ อาทิ
สศส. สงป.
สมช. กต.
-ภาคเอกชน
-ภาค
ประชาชน

-สถานการณความ
มั่นคงภายใน

ยุทธศาสตร /
แผนปฏิบัติการ
มท.

แผนพัฒนา/
แผนปฏิบ ัต ิการ

จังหวัด/กลุมจังหวัด

แผนงบประมาณ
มท. / จังหวัด/
กลุมจังหวัด

- เกณฑประมวล
จริยธรรม

- แนวทางพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น

โครงการสนับสนุน
การบริหารความ

มั่นคง

ติดตามและ
ตรวจสอบผล
การดําเน ินการ

กระบวนการจัดทํายศ.
ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานในสังกัด มท.

ประชาสัมพันธ การบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการสนับสนุน

-ความตองการ
ของจังหวัด และ

ประชาชน

-องคความรูใน
การบริหาร

จัดการ

- พันธกิจ

-งบประมาณ

-ทรัพยส ิน /
อุปกรณ

ความรวมมือภาครัฐ
และเอกชน

-ระบบงาน
สนับสนุน
- องคการพัฒนา

นโยบายรัฐบาล
รัฐบาล

ยุทธศาสตรการ
บริหารราชการ

การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

ความตองการของผูม ีส วน
ไดเส ีย

ความมั่นคง
ภายใน

Environment Influence
นโยบาย มท.

บริหาร
งบประมาณ

จัดการ วิจ ัย
เพ ื่อพ ัฒนา

สป.มท.

พัฒนาบุคลากร
สป.

สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สป.

มท.

สนับสนุนดาน
กฎหมาย

บริหาร
ระบบงาน
สารบรรณ

วางแผนยุทธศาสตร /แผนปฏิบัติราชการ 1 ปของกระทรวงมหาดไทย /ส ําน ักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สนับสนุนความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อ
แกปญหาเศรษฐกิจของจังหวัด /กลุมจังหวัด

แปลงนโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ

กระบวนการพัฒนามาตรฐานและระบบ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

ประสาน/สนับสนุนการบริหารกิจการดาน
ความมั่นคงภายในตามบทบาทของ
กระทรวงมหาดไทย

ดําเนินการเรื่องราวรองทุกขศ ูนย
ดํารงธรรม

สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด การจัดทําแผนและ
งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด

ติดตามประเม ินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง

ประชาชนที่
รองเรียนไดรับ
การแกไขปญหา

ตรวจสอบ
ภายใน

จัดทําค ํารับรองการ
ปฏิบ ัตริาชการ

-งานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-งานจัดสรรงบประมาณ

-งานวางแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
-งานนําแผนกลยุทธส ูการ
ปฏิบ ัต ิ
-งานติดตามและประเมินผล
ตามแผนกลยุทธ

- รักษามาตรฐานระยะเวลางานเชื่อมโยงเครือขาย ICT/งานตรวจซอม
อุปกรณเครือขาย/การประชุมวีด ีท ัศนทางไกล (VCS) แบบประจําที่-งานการจัดการความรู/รฝกอบรม

-งานติดตามประเมินผล/หองสมุด

( SIPOC  )

๒๕



แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การวางแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติราชการประจําป
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สํานักนโยบายและแผน สป.
ผลผลิต :   แผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติราชการประจําป ของ มท. และ สป.มท.

ระยะเวลาดําเนินการ     หวงเดือนมกราคม -   กันยายนของทุกป

ประชุมสวนราชการ/หนวยงานในสังกัด  มท.
ที่เก่ียวของเพ่ือช้ีแจงกรอบนโยบายรัฐบาล

๑.

ทบทวนยุทธศาสตร

รวบรวมประมวลผลแผนงาน/โครงการ และจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติการ ๔ ป / แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป
สง แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพื่อจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของปตอไป

แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร /แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป/ แผนปฏิบัติราชการประจําป

๑.

ศึกษา วิเคราะหกรอบนโยบายรัฐบาลเพ่ือใชเปนแนวทางการ
วางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป / แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป
๑.

เสนอ ปมท.
ใหความเห็นชอบ

เสนอ รมว.มท.
ใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผน

ปฏิบัติราชการประจําป

ติดตาม และทบทวนผล
การดําเนินการตามแผน

รายงานผล

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ /แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ /แผนบริหารราชการแผนดิน

๒๖



แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สํานักนโยบายและแผน
ผลผลิต : แผนงาน/โครงการของ มท. และ สป.

ระยะเวลาดําเนินการ    หวงเดือน มกราคม -  กันยายนของทุกป

ตรวจสอบภารกิจ/แผนงาน/โครงการของสวนราชการ
เพื่อใหสอดรับกับนโยบายในแผนปฏิบัติราชการฯ
๑.

เสนอ ปมท. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป(คําของบประมาณประจําป)

 สงแผนปฏิบัติราชการฯหรือคําของบประมาณ ที่ไดรับความ
เห็นชอบแลว ให สํานักงบประมาณ  พิจารณาใหการ
สนับสนุน

ปรับ/ทบทวนแผนใหเปนไปตามกรอบ
ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ

ประชุมช้ีแจงกรอบแนวทางการดําเนินการแปลงแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป
 ใหผูเกี่ยวของทราบ

๑.
รวบรวม ตรวจสอบและประมวลแผนงาน/โครงการจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปและจัดทําคําของบประมาณประจําป

๑.

สํานักงบประมาณ แจงผลการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อทํา
แผนปฏิบัติการประจําป

สงคําของบประมาณทบทวนให
สํานักงบประมาณ นําเขาสูสภา
พิจารณาตามกฎหมาย

ช้ีแจงกรรมาธิการ
รัฐสภาฯ ตามกฎหมาย

แจงหนวยงานเกี่ยวของดําเนินการตามแผน

รัฐสภาพิจารณา
ตามวาระ

ปรับแผนปฏิบัติการประจําป ใหเปนไป
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ

เสนอรมว.มท. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการฯ
ราชการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ

๒๗



แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : ติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป
หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการและเอกสารงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป

การติดตามผล

การกําหนดกรอบแนวทาง/การจัดทํา
แผนปฏิบัติการใชจายเงินงบประมาณประจําป

แจงหนวยงานในสังกัดท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปใหจัดทําแผนปฏิบัติการใช
จายเงินงบประมาณและสงกระทรวงมหาดไทย
/สํานักงบประมาณ ตามกําหนด

การจัดทํารายงานผลการติดตามผลการใชจาย
งบประมาณประจําปของหนวยงาน (ตามแบบ
สงป. ๓๐๑) เปนรายไตรมาส (รวม ๔ ไตรมาส)

การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปผานระบบ GFMIS และจัดทํารายงาน
ผลเสนอผูบริหารในสังกัดทราบทุก ๑๕ วัน

การแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือเรงรัดและติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณและจัดประชุมชี้แจง
กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ใชจายเงินงบประมาณประจําป

การสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงานในสังกัดในรอบปงบประมาณ

นําเสนอผูบริหารของหนวยงานในสังกัด
เพื่อใหความเห็นชอบและแจงสํานัก
งบประมาณ

นําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบผล
การดําเนินงานและรายงานสํานักงบประมาณ

ภายในกําหนด

นําเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรับทราบ
ผลการดําเนินการในรอบป ตลอดจนปญหา/
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

๒๘



หมายเหตุ : ๑. ระยะเวลาดําเนินการต้ังแตเดือนมกราคม – กันยายน ของทุกป
๒. แผนปฏิบัติราชการประจําป ของสวนราชการ สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทําคําขอ

ต้ังงบประมาณประจําปของสวนราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดินของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗)

การประเมินผล

การติดตามและประเมินผล การ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการใชจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวมของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย

- การจัดทํารายงานสรุปผลการบริหาร
งบประมาณและผลการดําเนินงานของ
กระทรวงมหาดไทยในภาพรวม เสนอตอสภา
ผูแทนราษฎร/คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป/วุฒิสภา

- การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานภาครัฐ

- วัดผลสําเร็จจากรอยละของผลผลิตเชิง
ปริมาณของงานหรือโครงการท่ีสวนราชการทํา
ไดในปงบประมาณ เทียบกับเปาหมายผลผลิต
ของตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีกําหนดไวในเอกสาร
งบประมาณรายจาย ประจําป (คํารับรอง
ปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ)

- การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของ
หนวยงานในสังกัดตามท่ีไดรับมอบหมาย

นําเสนอผูบริหารของหนวยงานในสังกัด
เพ่ือใหความเห็นชอบและแจงสํานัก

งบประมาณ

หนวยงานในสังกัดท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป

๒๙



สบจ.

จัดเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ประชุมรวมกับหนวยงานกลาง (สนง.กพร./สงป./สศช.)
เพื่อกําหนดกรอบนโยบายการจัดทําแผน

แจงแนวทางการจัดทําแผนตามมติ กนจ. ใหจังหวัด/
กลุมจังหวัด ทราบเพื่อดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ

จัดประชุมช้ีแจงแนวทางรูปแบบวิธีการจัดทําแผนฯ
ใหแกจังหวัด/กลุมจังหวัด

ประสาน แนะนํา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ สนับสนุน
จังหวัด/กลุมจังหวัดในการจัดทําแผนฯ

ประชุมรวมกับ อ.ก.น.จ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาฯ

กนจ.
พิจารณาเห็นชอบ

อ.ก.น.จ.
พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาฯ

ศึกษา ทบทวน ปญหา อุปสรรค ในการจัดทําแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด

จังหวัด/กลุมจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

ครม.
พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา

ฯ

ก.น.จ.
พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา

ฯ

ประชุมรวมกับ อ.ก.น.จ. เพื่อพิจารณากล่ันกรอง
แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ

อ.ก.น.จ.
พิจารณากล่ันกรองแผนปฏิบัติ

ราชการฯ

ก.น.จ.
พิจารณาเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการฯ

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สวนประสานยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาจังหวัด
ผลผลิต : กิจกรรม/รูปแบบในการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด

ป
๒๕

๕X
+๒

๑ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

๑ วัน

๑ วัน

๑๒ เดือน

๑ เดือน

๑ เดือน

๓๐



ประสานงานกับสภาผูแทนฯ และวุฒิสภา เพื่ออํานวยการ
สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกจังหวัด/กลุมจังหวัดในการช้ีแจง
ตอกรรมาธิการฯ

สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด

จัดเตรียมขอมูล ช้ีแจง ตอสภาผูแทนราษฎรฯ และวุฒิสภา

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ครม.
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการฯ

จังหวัด/กลุมจังหวัด
จัดทําคําของบประมาณ

สงป. พิจารณา

ครม. พิจารณา

ครม. เห็นชอบ ราง พรบ.
งบประมาณฯ

รัฐสภาฯ

พิจารณา ราง พรบ.
งบประมาณฯ วาระ ๑

พิจารณา ราง พรบ.
งบประมาณฯ วาระ ๒

พิจารณา ราง พรบ.
งบประมาณฯ วาระ ๓

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตอ)
กระบวนการ : สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด

ป
๒๕

๕X
+๑

ป
๒๕

๕X

๒ เดือน

๓ เดือน

๑๒ เดือน

๑๒ เดือน

๓๑



แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : สนับสนุนความรวมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุมจังหวัด
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สวนพัฒนาความรวมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สํานักพัฒนาและสงเสริม การบริหาร
ราชการจังหวัด สป.มท.
ผลผลิต : เรื่อง/โครงการ/ขอเสนอ/ความตองการท่ี กรอ. จังหวัดและกลุมจังหวัดขอรับการสนับสนุนสามารถ
ดําเนินการไดครบถวนตามข้ันตอนของกระบวนการ

๑.

๒.

๓. ๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

หมายเหตุ : ๑) จํานวนวันตามขอ ๕ ติดตามผลความคืบหนาหลังจากไดสงเรื่อง/โครงการตามขอ ๔ ไปแลว ๗ วัน
๒) จํานวนวันตามขอ ๗ จะกําหนดหลังจากโครงการไดดําเนินไปแลวระยะหน่ึง

สรางชองทางรับฟงละเรียนรูความตองการ รวมทั้งรับเร่ือง/โครงการ/ขอเสนอ/ความตองการของ กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด
และประสานจังหวัด/กลุมจังหวัด/หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม

วิเคราะหเร่ือง/โครงการ/ขอเสนอ/ความตองการของ กรอ. จังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือนํามาประมวลสรุปเสนอความเห็น
และจัดทําเอกสารประกอบการประชุมของคณะทํางานฯ/จัดทําโครงการประชุมสัมมนาฯ (    ๕  วัน)

ประชุมคณะทํางานฯ /เพ่ือพิจารณากลั่นกรองประเด็นขอเสนอ
 จาก กรอ.จังหวัด/กลุมจังหวัด (    ๑  วัน)

แจงมติที่ประชุมคณะทํางานฯ ไปยังคณะกรรมการ กรอ. (สวนกลาง) /
หนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาใหการสนับสนุน ( ๕  วัน)

ประสาน/ติดตามผลการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการ
กรอ. (สวนกลาง) /หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนทางการ/ไมเปน
ทางการเปนระยะๆ   ( -   วัน)

รายงานผลการพิจารณาของหนวยงานตามขอ ๕ ให
ปมท. ทราบ และแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
และดําเนินการตอไป (    ๕  วัน)

คณะกรรมการ กรอ. หนวยงานท่ีเก่ียวของ

แจงผลสนับสนุน/ดําเนินการตามขอเสนอ/ความตองการ
( วัน)

ติดตามการดําเนินการ/โครงการ (๑ - ๒ วัน)

ส้ินสุด

ประชุมสัมมนาเสริมสรางสมรรถนะภาครัฐและเอกชนฯ
ในระดับผูบริหารท้ังภาครัฐ/เอกชน/อปท. (  ๑ - ๒  วัน)

๓๒



7 วัน

5 วัน

5 วัน

15 วัน

15 วัน

7 วัน

7 วัน

ในโอกาสแรก
ที่มีการประชุม ก.ถ.

5 วัน

แผนผังกระบวนการรับเรื่องราวรองทุกขของสํานักงาน ก.ถ. (Work Flow)
หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สํานักงาน กถ.)
กระบวนงาน : รับเรื่องราวรองทุกข
ขอกําหนดท่ีสําคัญ : ความรวดเร็ว
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : รวดเร็ว ถูกตองตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด

ผูรอง ยื่นเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ฝายบริหารฯลงทะเบียนรับเรื่องราวรองทุกข

สงใหสวนกฎหมาย สรุปเรื่องและทํา
ความเห็นเสนอตอประธาน ก.ถ.

กรณีที่ 1 กรณีที่
2

ประธาน ก.ถ. พิจารณา
แลวมีความเห็นใหสงเรื่อง
รองทุกข ใหหนวยงานที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง พิ จ า ร ณ า
ดําเนินการ

ประธาน ก.ถ. พิจารณา
แ ล ว มี ค ว า ม เ ห็ น ใ ห
อ นุ ก ร ร ม ก า ร ร องทุ กข
พิจารณาทําความเห็นเสนอ
ที่ประชุม ก.ถ.

สวนกฎหมาย
จัดทําหนังสือสงหนวยงานที่เก่ียวของ

แจงผลการดําเนินการ
ใหผูรองทราบ

รายงานผลการดําเนินการ
ตามมติใหที่ประชุม ก.ถ.

เพ่ือทราบพรอมติดตามผล

จัดประชุมอนุกรรมการรองทุกข

นําความเห็นตามมติอนุกรรมการรองทุกข
เสนอที่ประชุม ก.ถ. เพ่ือพิจารณา/เพ่ือทราบ

ฝายเลขานุการ ก.ถ. ดําเนินการตามมติ ก.ถ.

1 วัน

5 วัน

ฝายเลขาอนุฯ รองทุกข สรุปเรื่อง พรอมทํา
ความเห็นเสนอที่ประชุมอนุกรรมการรองทุกข

ดําเนินการตามมติอนุกรรมการรองทุกข

๓๓



ข่ือกระบวนการ การรายงานสถานการณดานการขาว
ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความม่ันคงของรัฐ
ขอกําหนด ทันเหตุการณ ครอบคลุมกลุมผูรับบริการ
มาตรฐาน จํานวนขาวท่ีสามารถรายงานไดภายในเวลาท่ีกําหนด

ข้ันตอนงาน
๑. รับรายงาน/พิจารณา/คัดเลือก
 
กรณีเก่ียวของ กรณีไมเก่ียวของ

(แยกไวเปนขอมูล)




รายงานผูบริหาร มท.
ทาง SMS

กรณีขาวดวน

๒. รวบรวม/
ตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือ

แจงเตือนผูเก่ียวของ
ทางโทรศัพท/โทรสาร


๓.สรุปจัดทํา
เอกสารรายงาน
ขาวประจําวัน/ขาว
ดวน

๔. แจกจาย
ผูเก่ียวของ/
ผูรับขาว

 รายงาน
ประสานงาน

หมายเหต ุ ๑. การรายงานสถานการณดานการขาวสามารถรายงานไดทันเหตุการณ (รายงานวันละ ๒
หวงเวลา ภาคเชา จัดทําใหแลวเสร็จและแจกจายภายในเวลา ๐๘.๐๐ น. และภาคบายจัดทําใหแลว
เสร็จและแจกจายในเวลา ๑๕.๐๐ น. กรณีขาวดวน แลวแตเหตุการณ) และครอบคลุมกลุมผูรับบริการ
             ๒. การปฏิบัติงานดานการขาวลดขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
             ๓. สมรรถนะท่ีตองการ  ดานประสบการณและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามสายงาน

รอยละของขาวท่ีรายงาน
ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง

และครอบคลุมผูรับบริการ
ขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ

๓๔



หนวยงาน กองการตางประเทศ สป.
กระบวนการ กระบวนงานกิจการตางประเทศท่ัวไป
ผลผลิต อํานวยการสนับสนุนการบริหารจัดการดานความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

หนวยงาน ข้ันตอนงาน
๑.หนวยงานท่ีมีการ
แจงนโยบายและ
แผนการดําเนินการ
ไดแก สนผ.
,กต.,ตร.,สมช.

๒.กลุมงานกิจการ
ตางประเทศ
ตท.สป.

๓.ผูบังคับบัญชา
ไดแก รมว.มท./
ปมท.

๔.หนวยงานภายใต
สังกัด มท. ท่ี
เกี่ยวของกับเร่ือง
รองขอ

ระยะเวลา
ดําเนินการ(วัน) ½ - ๑ ๑ – ๓ ๑ – ๓ ๑ – ๗ ½ - ๑ ½ - ๑ ๑ – ๓

นโยบายและ
แผนงานดาน
ยุทธศาสตร
ความมั่นคง
ภายใน การคิด

วิเคราะห
แยกแยะ

รวบรวมขอมูล
และพิจารณา

แนวทาง
ดําเนินการ

และนําเสนอ

ผูบังคับบัญชา
พิจารณาส่ังการ

พิจารณา
ดําเนินการ

และรายงาน
ผลการ

ดําเนินการ

รวบรวมผล
การพิจารณา
ดําเนินการ

ประมวลเรื่อง
และพิจารณา
แนวทางการ
ดําเนินการ
นําเสนอ

ผูบังคับบัญชา
พิจารณาส่ังการ

รายงานผล
การพิจารณา
ดําเนินการ
ตามคํารอง
ขอใหทราบ

ผลผลิต : อํานวยการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

๓๕



แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : กิจการตางประเทศ (กระบวนงานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน)
หนวยงาน :  กองการตางประเทศ สป.
ผลผลิต :  อํานวยการสนับสนุนการบริหารจัดการดานความม่ันคงและความสงบสุขของสังคม

หนวยงาน /
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/
ผูบริหาร / จังหวัด

ขั้นตอนงาน หมาย
เหตุ

๑. จังหวัดชายแดน
,กรม  ในสังกัด มท.
หนวยงานภายนอก
(สมช.กต.ชด.ทหาร)

๒. กองการ
ตางประเทศ สป.
(กลุมงาน คสพ.)

๓.ผูบังคับบัญชา
ปมท./รมว.มท.

 ๒ วัน             ๒ – ๔ วัน          ๒ – ๔ วัน ทุก ๓ เดือน

ผลผลิต: อํานวยการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

- รวบรวม
วิเคราะหขอมูล
พิจารณาระเบียบ
กม.ท่ีเกี่ยวของ
- พิจารณา
แนวทางปฏิบัติ
นําเสนอ ปมท.

Cf’

- ประสานหนวยงาน
ที่เก่ียวของ
- แจงขอสั่งการ,การ
ดําเนินการของ มท.
ใหหนวยงานเจาของ
เร่ืองทราบ/
ดําเนินการ
เสนอแนวทางแกไข
เพ่ือปมท.สั่งการ

เสนอเร่ือง/
ขอเสนอ/
รายงาน/ขอ
คําปรึกษา
แนะนําแนวทาง
ปฏิบัติ

พิจารณาขอเสนอ
และสั่งการ

แจงนโยบาย ของ
รัฐบาล  กต. มท.
และกําหนด
แนวทางปฏิบัติ
แกจังหวัด
ชายแดน/กรม ใน
สังกัด มท.ทราบ

รายงานผลการ
ดําเนินการ ปญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแกไข

ผลผลิต : อํานวยการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ดานความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

 ติดตาม
ประเมินผลทุก
๓ เดือน

จัดทําประเมิน
ผลงานประจําป

พิจารณาขอเสนอ
และสั่งการ รับทราบ
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แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กระบวนการ : กระบวนการสนับสนุนนโยบายผูอพยพและหลบหนีเขาเมือง
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองการตางประเทศ กลุมงานประสานนโยบายผูอพยพและหลบหนีเขาเมือง
ผลผลิต :   การดําเนินการเก่ียวกับผูอพยพและหลบหนีเขาเมือง

หนวยงาน /
คณะกรรมการ /

คณะทํางาน /ผูบริหาร /
จังหวัด

ขั้นตอนงาน หมายเหตุ

๑. อนุ ผภร. / กบร.

๒. สมช.

๓. ตท.สป.

๔. ปต.,จังหวัด
ท่ีเก่ียวของ

๗ วัน ๗ วัน ๑๐วัน
ทุก ๓ เดือน

กําหนดนโยบายเก่ียวกับ
ผูอพยพและหลบหนีเขาเมือง

สั่งการเก่ียวกับนโยบายฯ

รับและสั่งการเก่ียวกับนโยบายฯ

ปฏิบัติตามนโยบายฯ ติดตาม
ประเมินผล
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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ ศอ.บต.

กระบวนการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ ศอ.บต.:
กระบวนงานยอยการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จํานวน หนวยงานและองคกร

วัน คน ปมท. สํานักงาน ศอ.บต.สป.มท. ศอ.บต./หนวยงานท่ีเก่ียวของ

1 1

1 1

2 1
        W

               ผาน

ไมผาน

เริ่มตน

วิเคราะหความเปนไปได
ของกิจกรรม/โครงการ

- นโยบายการบริหารและการ
  พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
- พ.ร.บ. การบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2553

- แนวทาง วิธี ข้ันตอนการปฏิบัติ
- กิจกรรมของรับการสนับสนุน
  งบประมาณ

ตรวจทาน แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

ขอมูล

พิจารณา
/เห็นชอบ

ทบทวน/ปรับกิจกรรม/โครงการ

ประสานขอรับ
งบประมาณ

แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

   1
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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ ศอ.บต.

กระบวนการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ ศอ.บต.: กระบวนงานยอยการประสานการประชุม

จํานวน หนวยงานและองคกร

วัน คน สํานักงาน ศอ.บต.สป.มท. ศอ.บต./หนวยงานท่ีเก่ียวของ

1 1

1 1

1 1

เริ่มตน

- รับกําหนดการประชุม วัน เวลา
   สถานที่ใชในการประชมุ
- ประสานขอใชหองประชุม
- ประสานการจัดอาหารวาง
   เคร่ืองดื่ม
- ประสานการจัดทําเอกสาร

- แจงประสานขอรับการ
  สนับสนุนเตรียมการ
  ประชุม

- จัดเตรียมเอกสาร
- อํานวยความสะดวกใน
  ระหวางการประชุม

- เอกสารประกอบการ
ประชุม

2

ประชุม

๓๙



คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ ศอ.บต.

กระบวนการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของ ศอ.บต.:
กระบวนงานยอยการประสานการบริหารจัดการพัฒนาแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

จํานวน หนวยงานและองคกร

วัน คน ปมท. สํานักงาน ศอ.บต.สป.มท. ศอ.บต./หนวยงานท่ีเก่ียวของ

1 1

2 1

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เริ่มตน

รับเรื่อง/วิเคราะห
กลั่นกรอง

- ประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ขอความเห็น

พิจารณา
 สั่งการ
เชอบ

ทบทวนขอสั่งการ

ประสาน ดําเนินการ

   3

-แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของ
-รายงานนายกรัฐมตร/ี
คณะรัฐมนตรี

๔๐



(4) สั่งการ
(5 วัน)

(7) ยุติเร่ือง
(3 วัน)

(8) แจงผล

   (6) รายงาน/สรุปผล
(5 วัน)

กระบวนการ : ดําเนินการเรื่องราวรองทุกขศูนยดํารงธรรม ผลผลิต : ๑. ประชาชนผูรองเรียนไดรับทราบผลอยางรวดเร็ว     ๒. ประชาชนไดรับการบริการอยางประทับใจ
ข้ันตอนการดําเนินงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย สํานักตรวจราชการและเร่ืองราวรองทุกข สป.

รัฐมนตรีวาการ/รัฐมนตรี
ชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

ศูนยดํารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

สํานักตรวจราชการ
และเร่ืองราว
รองทุกข สป.

กรุงเทพมหานคร/
รัฐวิสาหกิจ

กรม

จังหวัด

วิเคราะห
สรุปผล

รายงานการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

(ศดธ.มท.)

(2) หนวยงานท่ีรับและสงเร่ืองราวรองเรียน/รองทุกข

(3) หนวยงาน
ดําเนินการ

(3 วัน)

(5) ตรวจสอบขอเท็จจริง
(30 วัน)

E-Inspection

สปน. หมายเลข ๑๑๑๑
การเชื่อมโยงเครือขาย IT

หนวยงานภายนอก มท.
- สํานักราชเลขาธิการ
- สํานักเลขาธิการนายก
 รัฐมนตรี

- สํานักเลขาธิการ ครม.
- สนง.ผูตรวจการ
   แผนดินของรัฐสภา
- สนง.ปปช.
- สนง.ปปง.
- กระทรวง ทบวง  อ่ืนๆ

รายงานผล
การ

ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง
มาที่ ศดธ.

มท. แจงผล
ใหผูรอง

และ
หนวยงาน
ที่สงเร่ือง

ทราบ

ผูรองเรียน/
รองทุกข

(1) ย่ืนเร่ือง

ปมท.

ผต.มท.

ปมท./
พิจารณาส่ัง

การ/  ยุติเรื่อง

หนวยงาน
ภายนอก

มท.

๔๑



๔๒

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสระบบใหม
ตามระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วาดวยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป พ.ศ.2554
หนวยงาน       กองกลาง สป.
กระบวนการ    งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ผลผลิต          ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามมาตรฐานระยะเวลาดําเนินการ

คัดแยกหนังสือท่ีเกี่ยวของกับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

๏ รอบเชา 10.30 น. 10 ฉบับ/1 นาที (3 คน)
๏ รอบบาย 13.30 น. 10 ฉบับ/1 นาที (3 คน)

นําเร่ืองเสนอใหผูบริหารพิจารณาสั่งการ
๏ รอบเชาเฉลี่ย 3 คร้ัง
๏ รอบบายเฉลี่ย 3 คร้ัง

กรณีท่ีเปนเร่ืองท่ีตอง
ดําเนินการตอและตองให

ปมท./รมว.มท.
พิจารณาตามอํานาจ

หนาท่ี ตองเขาสู
กระบวนการงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส

๏ รอบเชา 2 ชม./รอบ
๏ รอบบาย 2 ชม./รอบ

กรณีเปนเร่ืองท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการได
โดยเบ็ดเสร็จหรือยุติไดใน

ภายในหนวยงาน
กระบวนการงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
จะสิ้นสุดท่ีหนวยงานนั้น
๏ รอบเชา 1 ชม./รอบ
๏ รอบบาย 1 ชม./รอบบันทึกเร่ืองลงในระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
๏ เฉลี่ย 3 เร่ือง/1 นาที/1 คน

หนังสือจากหนวยงานภายนอก เชน
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ จังหวัด
องคกรภาคเอกชน สถาบัน เปนตน

หนังสือท่ีสงผานทางไปรษณีย

สารบรรณกลางฝายบริหารงานท่ัวไป
ลงทะเบียนรับและสงในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบไปดําเนินการ

๏ รอบเชาเฉลี่ย 5 เร่ือง/นาที /(3 คน)
๏ รอบบายเฉลี่ย 5 เร่ือง/นาที /(3 คน)

ข้ันตอน
เริ่มตน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการตามบทบาท

รับเร่ืองไปตรวจตามหนาท่ี
๏ รอบเชา 30 นาที/รอบ
๏ รอบบาย 30นาที/รอบ

สารบรรณกลาง
ฝายบริหารงานท่ัวไป รับ-สง

หนังสือ

สารบรรณกลาง
ฝายชวยอํานวยการ

รับ-สง หนังสือ
ข้ันตอน
เริ่มตน

ค



๔๓

(ตอ)

การออกเลขหนังสือ/คําสั่ง
๏ 3 ฉบับ/1 นาที/1 คน

นําเร่ืองท่ีผูบริหารสั่งการแลวมาเก็บรักษา เพ่ือรอใหหนวยงานเจาของเร่ืองมารับไปดําเนินการ กรณีเปนเร่ืองดวน
ท่ีกําหนดระยะเวลาและมีขั้นความลับ เจาหนาท่ีจะแจงหนวยงานเจาของเร่ืองทันทีหลังจากท่ีผูบริหารสั่งการแลว

๏ รอบเชาเฉลี่ย 3 คร้ัง
 ๏ รอบบายเฉลี่ย 3 คร้ัง

บันทึกการสั่งการลงในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

๏ เฉลี่ย 3 เร่ือง/1 นาที/ 1 คน

รอง
ปมท.
ส่ังการ

ปมท
สั่งการ

รมว.มท
สั่งการ

(1) กรณีท่ีเปนเร่ืองไมตองแจง
หนวยงาน/บุคคลดําเนินการ

เจาของเร่ืองนําไปดําเนินการในสวนท่ี
เกี่ยวของตอไป

๏ รอบเชาเฉลี่ย 3 คร้ัง
๏ รอบบายเฉลี่ย 3 คร้ัง

(2) กรณีเปนเรื่องท่ีตองแจงหนวยงาน/บุคคล
ดําเนินการตอเจาของเรื่องตองนําไปออกเลขหนังสือ
สงทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีกองกลาง
ฝายบริหารงานท่ัวไป

๏ รอบเชาเฉล่ีย 3 ครั้ง
๏ รอบบายเฉล่ีย 3 ครั้ง

หมายเหตุหนังสือรับเขา
รอบเชา  เวลา 08.30-11.30 น.
รอบบาย เวลา 13.30-16.30 น.



๔๔

แผนผังข้ันตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กระบวนการ : การตรวจสอบภายในสวนราชการ
หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ : สวนตรวจสอบภายในระดับกรม สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด : รอยละของกิจกรรมตามข้ันตอนการตรวจสอบภายในท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขอกําหนด : ถูกตอง

ผูปฏิบัติ ข้ันตอนการดําเนินงาน หมายเหตุ
- ผอ. สวนตรวจสอบฯ
- ผูตรวจสอบภายใน

- ผูตรวจสอบภายใน

- ผอ. สวนตรวจสอบฯ
- ผูตรวจสอบภายใน

- ผูตรวจสอบภายใน

- ผูตรวจสอบภายใน

- ผูตรวจสอบภายใน

รวมระยะเวลาตั้งแตปฏิบัติงานการตรวจสอบ-แจงผลการตรวจ ไมเกิน ๓๖ วัน

สํารวจขอมูลและจัดทําแผนการตรวจสอบ
( ๓๐ วัน)

เสนอ ปมท. อนุมัติแผนการตรวจสอบ (๓ วัน)

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน (๓ วัน)

ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ไมเกิน ๓๐ วัน)

รายงานผลการตรวจสอบให ปมท. ทราบ (๓ วัน)

แจงผลการตรวจสอบ (๓ วัน)

ไมมีขอทักทวง มีขอทักทวง แจงผลภายใน
๔๕ วัน

ติดตามผลการปฏิบัติตาม
ขอทักทวง



๔๕

แผนข้ันตอนกระบวนการ : การบริหารงบประมาณ

ผลผลิต : ๑. สนับสนุนการบรหิารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต : ๒. หนวยงานในสังกัด สป. มีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ขอกําหนด   : ความรวดเร็ว ถูกตอง

หนวยงานในสังกัด
สวนกลาง และสวนภูมิภาค

สรุป   ระยะเวลาดําเนินการรวม ๗ วันทําการ
ท้ังนี้ ไมรวมระยะเวลาติดตามการใชจายงบประมาณ

ขอจัดสรร /
โอนเปล่ียนแปลง

งบประมาณ

แจง

ไมถูกตอง

ดําเนินการจัดสรร และ/หรือ
โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS

(๑ วัน)
(๑ วัน)

ติดตามผลการเบิกจายของหนวยงานใน
สังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค

กลุมงานบัญชีรับเรื่อง
(๑ วัน)

ปมท. พิจารณา
( ๓ วัน)

อียด

ถูกตอง

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

แจง

ตรวจสอบ ความ
ครบถวนถูกตอง
ของเอกสารการ
กันเงินและ/หรือ
ขยายเวลาเบิก

จายเงิน
งบประมาณ

(๑๕ วัน)

๕ วันทําการ

๕ วันทําการ

แจงกัน / ขยาย

ผูอํานวยการกองคลัง สป.
พิจารณา (๑ วัน)

จนท.ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล
และเสนอความเห็น

(๑ วัน)



๔๖

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : วิจัยและพัฒนา จํานวน ๒ กระบวนการ : ๑) กรณีดําเนินการเอง ๒) กรณีจางดําเนินการ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  สวนวิจัยและพัฒนา
ผลผลิต :        ๑. การศึกษาวิจัยมีข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัยท่ีมีคุณภาพและรวดเร็ว

๒. รายงานผลการศึกษาวิจัยสอดคลองกับความตองการของผูใชประโยชน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑. คุณภาพ ๒.รวดเร็ว (ตามกําหนดเวลา ๗ เดือนโดยประมาณ)
๑. กรณีดําเนินการเอง
หนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
หนวยดําเนินการวิจัย ๑ เดือน

๑.หนวยดําเนินการวิจัย
๒.หนวยงานผูใชประโยชน

๑๐ วัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕-๑๐ วัน

- สวนวิจัยและพัฒนา
- หนวยงานผูใชประโยชน

๓-๕ เดือน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕-๑๐ วัน

หนวยงานผูใชประโยชน
-จังหวัด
-สํานัก/กอง

๑๕-๒๐วัน

หมายเหตุ ระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑ และ ๔ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๑.สอบถามและกําหนดหัวขอ
วิจัย

๒.รางขอเสนอโครงการ

๓.อนุมัติและลง
นามนาม

อนุมัติผลการศึกษา

เผยแพร

      ๔.ดําเนินการศึกษาวิจยั
เอง ๔.๑ เก็บรวบรวมขอมูล

ขอมูล
๔.๒ วิเคราะหขอมูล

๔.๓ อภิปรายผล
ผลการวิจัย
ขอมู
ล

๔.๔ จัดทํารายงาน
อภิปรายผล
ผลการวิจัย
ขอมู
ล

ประชุมทีมงานเพ่ือพัฒนาโครงการ



๔๗

๒. กรณีจางดําเนินการ

หนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
หนวยดําเนินการวิจัย ๑ เดือน

๑.หนวยดําเนินการวิจัย
๒.หนวยงานผูใชประโยชน

๑๐ วัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕-๑๐ วัน

สวนวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการดําเนินการจาง

คณะกรรมการดําเนินการจาง

๑. คณะกรรมการตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการ

๒. สํานักงานปลัดกระทรวง
    มหาดไทย
    ๒.๑ สถาบันดํารงราชานุภาพ
    ๒.๒ กองคลัง

๓-๕
เดือน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๕-๑๐ วัน

หนวยงานผูใชประโยชน
- จังหวัด
- สํานัก/กอง

๑๕-๒๐
วัน

หมายเหตุ ระยะเวลาข้ันตอนท่ี ๑ และ ๔ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๑.สอบถามและกําหนดหัวขอ
วิจัย

๒.รางขอกําหนดในการจาง
และแตงต้ังคณะกรรมการ

๓. อนุมัติและลงนาม

๙.เผยแพร

๔.เชิญชวนท่ีปรึกษาใหยื่นขอเสนอการ
ดําเนินงาน (Request for Proposal หรือ RFP)

๕.ประเมินขอเสนอ/ตกลงหรือคัดเลือก

๖.การเจรจาตอรองสัญญา

๗.การบรหิารสัญญา

ตรวจรับงานราย
งวดเบิกจายเงิน
คืนเงินประกัน

๘.อนุมัติและลงนาม

แตงตั้งคณะกรรมการ ๓ ชุด
๑. คกก. กําหนด TOR
๒. คกก. ดําเนินการจาง
๓. คกก. ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ



๔๘

ไมอนุมัติ

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ

๑

ผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาบุคลากร : บริหารโครงการ/หลักสูตรการฝกอบรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ :    สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต :  บุคลากรของรัฐไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
คณะทํางาน/

ผูบริหาร/จังหวัด

ข้ันตอนงาน

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสูตร

วิทยาลัยมหาดไทย

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

วิทยาลัย
มหาดไทย

- สอดคลองกับแผนกลยุทธดาน
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
- คํานึงถึงความจําเปนและ
ความตองการในการฝกอบรม
ของบุคลากร

- คํานึงถึงวิธีการฝกอบรม
- คุณสมบัติของวิทยากร
- ประเมินผลการฝกอบรมตาม
  หลักสูตร

การหาความจําเปน
ในการฝกอบรม

วิเคราะหความจําเปน/
จุดมุงหมายของการ

ฝกอบรม

กําหนดหลักสูตร

พิจารณา
หลักสูตร

ทบทวน จัดทําโครงการ

พิจารณา
โครงการ

การบริหารโครงการ/
หลักสูตรฝกอบรม

๒

ทบทวน

เกณฑการประกัน
คุณภาพการ

ฝกอบรม : เน้ือหา
หลักสูตร



๔๙

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
คณะทํางาน/

ผูบริหาร/จังหวัด

ข้ันตอนงาน

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

คณะกรรมการ
ทํางานเกณฑการ
ประกันคุณภาพ
การฝกอบรม

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย/
วิทยาลัยมหาดไทย

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

วิทยาลัยมหาดไทย

สวนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ตอ

- เน้ือหาหลักสูตร
- ความเหมาะสมผูเขารับการอบรม
- คุณสมบัติของวิทยากร
- เทคนิคการฝกอบรม
- สถานท่ีใชอบรม
- การวัดและประเมินผลการฝกอบรม
- การทบทวนและสรุปผล

๑

เกณฑการประกันคุณภาพ
การฝกอบรม : เน้ือหา

หลักสูตร

- จัดตั้งคณะทํางานกําหนดเกณฑ

- ประชุมคณะทํางานพิจารณาเกณฑ

พิจารณา
เกณฑ

- แจงผูรับผิดชอบแตละโครงการ
ฝกอบรม

- กําหนดแบบฟอรมเพ่ือใชในการติดตามประเมินผล

- ติดตามผลการดําเนินการตามเกณฑตามแบบฟอรมท่ีกําหนด
(ติดตามผล ๑ ครั้ง/๑ โครงการ)

- ประเมินผลการดําเนินการตาม
เกณฑ

- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ

ทบ
ทว

น



๕๐

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
คณะทํางาน/

ผูบริหาร/จังหวัด

ขั้นตอนงาน

ขออนุมัติเงินงบประมาณ
แจงผูเขารับการอบรม/แจงวิทยากร

วางระบบประเมินผลฝกอบรม
เตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม

เตรียม/จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ
ติดตอสถานท่ีศึกษาดูงาน
เตรียมสถานท่ี/พิธีเปด
เตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม

ลงทะเบียน/รายงานตัว
จัดพิธีเปดการฝกอบรม

ประสาน/รับรองวิทยากร
ควบคุมดูแลโสตทัศนูปกรณ/สถานท่ี

จัดบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
เบิกจายเงินสมนาคุณวิทยากร

ทัศนศึกษาดูงาน
ประเมินความรูกอน/หลังฝกอบรม
ควบคุมผูเขารับการฝกอบรมตาม
ขอกําหนดของวิทยาลัยมหาดไทย

จัดพิธีปดการฝกอบรม

สรุปคาใชจาย/รวบรวมใบสําคัญ
ขออนุมัติเบิกจายเงิน

สงตัวผูเขาอบรมคืนตนสังกัด

๒

การบริหารโครงการ/
หลักสูตรการฝกอบรม

การดําเนินการกอน
การฝกอบรม

การจัดอบรมตาม
หลักสูตร

การดําเนินงาน
เมื่อจบหลักสูตร

๓

เกณฑการประกันคุณภาพการ
ฝกอบรม : ความเหมาะสมผูเขารับ

การฝกอบรม/คุณสมบัติของ
วิทยากร/เทคนิคการฝกอบรม/

สถานท่ีใชอบรม/การวัดละประเมิน
การฝกอบรม



๕๑

หนวยงาน/
คณะกรรมการ
คณะทํางาน/

ผูบริหาร/จังหวัด

ขั้นตอนงาน

ประเมินผลปฏิกิริยา
ประเมินผลการเรียนรู

ประเมินผลการประยุกตใช
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ความสําเร็จของการฝกอบรม
ขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร

๓

ประเมินผลการ
ฝกอบรม

สรุปการ
ประเมินผล

กําหนดความจําเปน
ในการฝกอบรม



๕๒

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การรักษามาตรฐานระยะเวลางานเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมระยะเวลา ๑๗ ชั่วโมง
เง่ือนไข - ไมนับวันเดินทาง

- ผูขอรับบริการ (หนวยงาน/สวนราชการ) เปนผูจัดหาอุปกรณเชื่อมโยง
- เริ่มนับเวลาเม่ืออุปกรณ (อะไหล) พรอม ไมนับชวงรออะไหล

สัญลักษณมาตรฐาน

จุดเช่ือมตอกับกระบวนงานอ่ืน

จุดเร่ิมตนและสิ้นสุดกระบวนงาน

  กิจกรรมงาน/ขั้นตอนในกระบวนงาน

จุดตัดสินใจ/ทดสอบ

เอกสาร – ขอมูลนําเขา / ผลผลิต /
             รายงาน

             ทิศทางการเคลื่อนที่ขอกระบวนงาน

การยอนกลับไปสูขั้นตอนกอนหนานี้

จุดเช่ือมตอ

กําหนดรูปแบบดานวิศวกรรมการเชื่อมโยง
รวมกับผูเกี่ยวของ

ขออนุมัติ ปมท.

หรือผูรับมอบ
อํานาจ

หนวยงานท่ีขอเชื่อมโยง
จัดหาอุปกรณ

หนวยงานท่ีขอเชื่อม
  แจงความพรอมเพ่ือติดตั้ง

ดําเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงอุปกรณ/
ทดสอบ/รายงานผล

ทดสอบ/รายงานผล

สวนราชการ

ขอ
เชื่อมโยง

๑ วัน

๗ วัน

๒ วัน

๒ วัน

๕ วัน



๕๓

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การรักษามาตรฐานระยะเวลางานตรวจซอมอุปกรณเครือขายโทรคมนาคมและอุปกรณ

สื่อสาร (ICT) ประจําป ๒๕๕๓
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผูใชบริการ (ลูกคา) แจงการขัดของ/
ศสส. ตรวจพบการขัดของ

๓๐ นาที            ศสส. แกปญหาเบื้องตน

ศสส. แกไขปญหาไมได ศสส. แกไขปญหาได

             ศสส. ขออนุมัติ ปมท. ตรวจซอม รายงานผูบังคับบัญชา
๒ ชั่วโมง     (ปมท. มอบอํานาจให ผอ. ศสส.)
                                   เตรียมอุปกรณ

๔.๓๐ ชั่วโมง   ศสส. ตรวจซอมและรายงานผล

รวมระยะเวลา ๗ ชั่วโมง
เง่ือนไข - ไมนับวันเดินทาง

- เริ่มนับเวลาเม่ืออุปกรณ (อะไหล) พรอม ไมนับชวงรออะไหล

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การติดต้ังระบบประชุมวีดีทัศนทางไกล (VCS) แบบประจําท่ีประจําป ๒๕๕๓

สัญลักษณมาตรฐาน
จุดเชื่อมตอกับกระบวนงานอ่ืน จุดเร่ิมตนและส้ินสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงาน/ข้ันตอนในกระบวนงาน จุดตัดสินใจ/ทดสอบ
เอกสาร – ขอมูลนําเขา / ผลผลิต / รายงาน ทิศทางการเคล่ือนท่ีขอกระบวนงาน
การยอนกลับไปสูข้ันตอนกอนหนาน้ี จุดเชื่อมตอ



๕๔

กระบวนการ : การติดต้ังระบบประชมุวีดีทัศนทางไกล (VCS) แบบประจําท่ีประจําป ๒๕๕๔
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะเวลา ๓๘ นาที
เง่ือนไข - เริ่มนับเวลาเม่ือเริ่มปฏิบัติงาน ณ จุดติดต้ัง
หมายเหตุ แบบประจําท่ีติดต้ังใชงาน ณ ศาลากลางจังหวัด ๗๕ จว. / ๑ ศอ.บต.

สัญลักษณมาตรฐาน
จุดเชื่อมตอกับกระบวนงานอ่ืน จุดเร่ิมตนและส้ินสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงาน/ข้ันตอนในกระบวนงาน จุดตัดสินใจ/ทดสอบ
เอกสาร – ขอมูลนําเขา / ผลผลิต / รายงาน ทิศทางการเคล่ือนท่ีขอกระบวนงาน
การยอนกลับไปสูข้ันตอนกอนหนาน้ี จุดเชื่อมตอ

๑. ตรวจสอบเคร่ือง Video Conference ท่ีติดตั้งอยูประจําท่ีวาอยูในสภาพพรอมใชงาน
(รวมท้ังตรวจเช็คอุปกรณตอพวงท้ังหมดท่ีเชื่อมตอเขาเคร่ือง VCS)

๓. ทําการเปดเคร่ือง Video Conference ท่ีติดตั้งอยูประจําท่ี

๔. ตรวจสอบการตั้งคา Configuration ของเคร่ือง Video Conference
   ใหอยูในสถานะพรอมใชงาน

๕. ทําการทดสอบระบบกับ ศสข. / สวนกลาง พรอมใชงาน

๕ นาที

๒. เชื่อมตอสัญญาณภาพ เสียง และอุปกรณโสตทัศนูปกรณเขากับเคร่ือง Video Conference ๑๐ นาที

๕ นาที

๕ นาที

๑๓ นาที



๕๕

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ :  การติดต้ังระบบประชุมวีดีทัศนทางไกล (VCS) แบบเคลื่อนท่ีประจําป ๒๕๕๔
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒ ช่ัวโมง

๑.๓๐ นาที

๑ ช่ัวโมง

๑ ช่ัวโมง
(ทุกจังหวัด)

๑ ช่ัวโมง

๓๐ นาที

รวมระยะเวลา ๗ ช่ัวโมง
เง่ือนไข - ไมนับวันเดินทาง

- เริ่มนับเวลาเมื่อเริ่มติดตั้ง ณ จุดติดตั้ง

หมายเหตุ  ในปจจุบันผูขอรับบริการ (ลูกคา) มักแจงความประสงคขอใชบริการลวงหนาเปนเวลาหลายวัน

๑. ติดตั้งระบบวิดีทัศนทางไกล (VCS) ณ จุดติดตั้ง

๗. รายงานผลตอผูบังคับบัญชา เมื่อเสร็จส้ินภารกิจภารกิจ

๒. ตรวจสอบเครือขายหลักเครือขายสํารอง (ดาวเทียม ISDN)

๓. เชื่อมตอสัญญาณ ภาพ เสียง อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ

๔. ประสานงานกับเจาหนาท่ีผูขอใชบริการ (สวนกลาง/ภูมิภาค)

๕. ทดสอบระบบภาพและเสียง

๖. ใชงานจริง (ข้ึนอยูกับผูใชบริการ)

สัญลักษณมาตรฐาน
จุดเช่ือมตอกับกระบวนงานอ่ืน

จุดเร่ิมตนและสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงาน/ขั้นตอนใน
กระบวนงาน
จุดตัดสินใจ/ทดสอบ

เอกสาร – ขอมูลนําเขา /
ผลผลิต / รายงาน

             ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
กระบวนงาน

การยอนกลับไปสูขั้นตอนกอน
หนานี้

จุดเช่ือมตอ



๕๖

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การติดต้ังระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี (MSAT) C-BAND ประจําป ๒๕๕๔
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๓๐ นาที

๑ ช่ัวโมง

๒.๓๐ นาที

๒.๓๐ นาที

๓๐ นาที

รวมระยะเวลา ๗ ช่ัวโมง
เง่ือนไข - ไมนับวันเดินทาง

- เริ่มนับเวลาเมื่อเริ่มติดตั้ง ณ จุดติดตั้ง
หมายเหตุ    ในปจจุบันผูขอรับบริการ (ลูกคา) มักแจงความประสงคขอใชบริการลวงหนาเปนเวลาหลายวัน

๑. รถยนตส่ือสารดาวเทียมเดินทางถึงพ้ืนท่ี ณ จุดติดตั้ง

๗. รายงานผลตอผูบังคับบัญชา เมื่อเสร็จส้ินภารกิจ

๒. เชื่อมตอระบบไฟฟาทองถิ่นกับรถยนตส่ือสารดาวเทียม

๓. ปรับจานสายอากาศ รับ – สง สัญญาณดาวเทียม
 เพ่ือเชื่อมโยงสัญญาณกับสถานีแมขาย

๔. ประสานงานกับสถานีแมขาย เพ่ือปรับระดับสัญญาณ
ใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงระบบขอมูล ภาพ และเสียง

ระหวางสถานีแมขายกับรถยนตส่ือสารดาวเทียม

๕. เชื่อมโยงระบบขอมูล ภาพและเสียงจากรถยนตส่ือสาร
ดาวเทียมไปยังจุดใหบริการ

๖. ใชงานจริง (ข้ึนอยูกับผูใชบริการ)

สัญลักษณมาตรฐาน
จุดเช่ือมตอกับกระบวนงานอ่ืน

จุดเร่ิมตนและสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงาน/ขั้นตอนใน
กระบวนงาน
จุดตัดสินใจ/ทดสอบ

เอกสาร – ขอมูลนําเขา /
ผลผลิต / รายงาน

             ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
กระบวนงาน

การยอนกลับไปสูขั้นตอนกอน
หนานี้

จุดเช่ือมตอ



๕๗

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กระบวนการ : สนับสนุนดานกฎหมาย
ขอกําหนด : ถูกตอง สมบูรณ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการกลั่นกรองรางกฎหมายเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

ลําดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ
๑.

หนวยงานในสังกัด มท.
สงเร่ือง ให สกม.

- หนวยงานในสังกัด มท. สงเร่ืองให
ปมท. โดยผาน สกม.สป. เพ่ือนําเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย

หนวยงานใน
สังกัด มท.

๒. -  กลุมงานรางกฎหมาย ตรวจสอบเร่ือง
ที่หนวยงานสงใหวาถูกตองหรือไม โดย
จัดทําความเห็นในเบื้องตนประกอบการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชาวาจะตอง
ดําเนินการอ่ืนๆ กอนหรือไม
- หากไมถูกตอง ดําเนินการสงเร่ืองคืน
หนวยงานไปดําเนินการแกไข
- หากถูกตองดําเนินการลงทะเบียนรับ

เจาหนาที่

๓.

เสนอ รมว.มท.
ปมท.เห็นชอบในหลักการ

- กรณีที่หนวยงานสงเร่ืองโดยผานความ
เห็นชอบของ รมว.มท. / ปมท. แลว
ใหเขาสูกระบวนการตอไป
- กรณีเร่ืองไมไดผานความเห็นชอบ
จาก รมว.มท. / ปมท. เจาหนาที่ของ
กลุมงานราง นําเรียน รมว.มท. / ปมท.
ใหความเห็นชอบเพ่ือนําเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

เจาหนาที่

๔. - เม่ือ รมว.มท. / ปมท. เห็นชอบใน
หลักการแลว เจาหนาที่นํารางกฎหมาย
ของหนวยงานจัดลําดับวาระเขาสูการ
พิจารณาของ คกก.พิจารณาราง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
- เจาหนาที่สรุปขอเท็จจริงในเบื้องตน
วาจะมีขอสงสัยในปญหาขอเท็จจริงตางๆ
/เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่
จัดลําดับเร่ืองเขาสู
วาระการประชุม

(รอเขาสูการพิจารณา)

ตรวจสอบความถูกตอง



๕๘

ลําดับ กระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ
๕. - เจาหนาที่ประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของขอเอกสาร เพ่ือประกอบเร่ือง
ที่เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
รางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย

เจาหนาที่

๖. - เชิญ คกก.พิจารณารางกฎหมายฯ
ประชุมพรอมสงระเบียบวาระ
- แจงเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวม
ประชุม หรือชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการฯ

เจาหนาที่

๗. - เจาหนาที่จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารางกฎหมายฯ

- ผอ.สกม. /หัวหนากลุมงานรางฯ /
นิติกร ทําหนาที่กรรมการ/เลขานุการ /
ผูชวยเลขานุการ

คกก.พิจารณา
รางกฎหมาย

ของ มท.

๘. - คนควาขอกฎหมาย / คําพิพากษา
ฎีกา / ความเห็น คกก.กฤษฎีกา แนวคํา
วินิจฉัยของศาลปกครอง แนวคํา
วินิจฉัยของ คกก.รางกฎหมายฯ
- เพ่ือสรุปผลการพิจารณาเปนเร่ือง ๆ
ไปพรอมกับจัดทํารายงานการประชุม
ของคณะกรรมการรางกฎหมายฯ

เจาหนาที่

๙. - เสนอรายงานการประชุมที่ผานมาให
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ / แกไขในที่ประชุม

คกก.พิจารณา
รางกฎหมาย

ของ มท.

๑๐. - จัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาราง
กฎหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่

แจงเชิญประชุม

จัดประชุมพิจารณา

แจงผลการ
พิจารณา

ตรวจสอบความถูกตอง
ลงทะเบียนรับ

จัดทํารายงานการประชุม

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ

ระหวางการประชุม

รับรองรายงาน
การประชุม

จัดทํารายงานการ
ประชุม



๕๙

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : สรุปขาวประจําวัน และ Clipping news
หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานจัดเก็บและประมวลขาวสาร ฝายขอมูลการประชาสัมพันธ กองสารนิเทศ สป.
ตัวชี้วัด : รอยละของขาวที่เผยแพรไดตามกําหนด
ขอกําหนดที่สําคัญ : รวดเร็ว
ผูปฏิบัติ ข้ันตอนการดําเนินงาน หมายเหตุ

หัวหนาชุด/เจาหนาที่

หัวหนาชุด

ผูควบคุม/หัวหนาชุด/
เจาหนาที่

ผูควบคุม/หัวหนาชุด/
เจาหนาที่

หัวหนาชุด

ผูเห็นชอบ/ผูควบคุม/
หัวหนาชุด/เจาหนาที่
พิมพ/เจาหนาที่ชุด/
เจาหนาที่

เจาหนาที่

04.30-08.30 น.     2 ชม. 1 ชม. 1 ชม.

สรุปประเด็นขาวสําคัญท่ี
เก่ียวของ

ตรวจสอบ และคัดแยกขาวจาก นสพ.
ตางๆ

จัดทําเอกสารสรุปประเด็นขาวนาสนใจกระทบ
มท.

นําสงทางโทรสารเสนอ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงกอนเวลา

07.30 น.
จัดทําเอกสารสรุปขาวประจําวัน จํานวน 100

ชุด
คัดเลือกขาวท่ีจะ

นําเสนอ
จัดทํา Clipping news เปนชุด

เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูง ภายในเวลา
08.30 น.
 อัพโหลดขอมูลเขาระบบ

Intranet และ Internet กอน
เวลา 08.30 น.
 เสนอผูบริหารกรม/

รัฐวิสาหกิจ/
ผอ.สํานัก/กองใน สป.มท. และ
หนวยงานในสังกัดท่ีขอมา

จัดเก็บประเด็นขาวและสรุปขาว
ประจําวัน

เขาในระบบจัดเก็บขอมูล
อิเล็กทรอนิกส



๖๐

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ช่ือกระบวนการ : การบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนงาน : กระบวนงานนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สป.มท. ไปสูการปฏิบัติ
(กระบวนงานท่ีดําเนินการในปจจุบัน)
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมงานวางแผนอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี สป.
ผลผลิต : กิจกรรมตามแผนดําเนินการแลวเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค

จุดเชื่อมตอกับกระบวนงาน
วางแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สป.มท. (๔ ป)

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

จัดทําแผนกลยุทธการ
ดําเนินงานของ สป.มท.
๗ วัน (พ.ย.๕๓)

จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของ กจ.สป.
๗ วัน (พ.ย.๕๓)

ถายทอดแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล สป.มท.ไปสู
การปฏิบัติ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
๑๕ วัน         (พ.ย.๕๓)

ประชุมช้ีแจงทุกกลุมงาน
๑ วัน (พ.ย. ๕๓)

กําหนดตัวช้ีวัดระดับกอง
(ของ ผอ.กจ.)
๕ วัน (ธ.ค. ๕๓)

ทุกกลุมงานจัดทําแผน
ปฏิบัติการของกลุมงาน
๕ วัน (ธ.ค. ๕๓)

บุคลากรทุกกลุมงาน
กําหนด KPI รายบุคคล
๕ วัน (ธ.ค. ๕๓)

เสนอ ปมท.เพ่ือ
เห็นชอบแผนฯ

เสนอตัวช้ีวัด ผอ.กจ.
ให ปมท.เพ่ือให
ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เสนอ ปมท.เพ่ือ
เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

เสนอ ผอ.กจ.
เพ่ือเห็นชอบ



๖๑

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตอ)
ช่ือกระบวนการ : การบริหารทรัพยากรบุคคล
หวงเวลาดําเนินการ ต.ค.๕๓ - ก.ย. ๕๔

บุคลากรทุกกลุมงานดําเนินการ
ตามแผนฯท่ีรับผิดชอบ
๒๖๐ วัน (ธ.ค ๕๓ – ก.ย. ๕๔)

เสนอ หน.กลุม
งานเพื่อ
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ
๔วัน (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.)

สรุป After Action Review (AAR)
๒ วัน (ก.ย. ๕๔)

- ขอมูลปอนกลับสําหรับกิจกรรม
การจัดทําแผนกลยุทธฯ กจ.สป. /
แผนปฏิบัติการประจําปของ กจ.สป.

ดําเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู (KM) เร่ือง การนํา
แผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสูการ

ปฏบิัติ
๒๕๕ วัน (ม.ค.- ก.ย.๕๔)

ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนฯ และนําเรียน ปมท.

เพ่ือทราบ
๕ วัน (ก.ย. ๕๔)

KPI ของกระบวนงาน :
       รอยละของกิจกรรมตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สป.
ท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ โดยบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในแตละ
ปงบประมาณ



หนวยงาน   กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระบวนการ กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ผลผลิต   1. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ มท. และ สป.มท. 2. ผลการปฏิบัติราชการประจําปของ มท. และ สป.มท.

หนวยงาน /คณะกรรมการ/
ผูบริหาร / จังหวัด

ข้ันตอนงาน หมายเหตุ

1. กพร.สป.

2. สํานักงาน ก.พ.ร./ กรม และ
หนวยงานในสังกัด มท.ท่ี
เก่ียวของ/กพร.สป.

3. กรม และหนวยงานในสังกัด
มท.ท่ีเก่ียวของ

4. ปมท.

เตรียมการ/กําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดทําคํารับรองฯ

สรางชองทางรับฟงขอคิดเห็น
- หนังสือราชการ -  โทรศัพท
- e-mail
-  web board กพร.สป.

เจรจาตัวช้ีวัดตามคํารับรอง

จัดทําคํารับรอง ฯ

ลงนามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ

๖๒



5. สํานักงานก.พ.ร.

6. สํานักงาน ก.พ.ร./กรม
และหนวยงานในสังกัด มท.
ท่ีเก่ียวของ   กพร.สป.

7.กพร.สป. / สํานักงาน ก.พ.ร.

8. กพร.สป.

2 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 วัน     ข้ีนกับ 1 วัน 1 วัน *ประเมินตนเอง 1เดือน 1.5 เดือน
                                         สนง.ก.พ.ร.                          ( ภายใน ต.ค.) หลังจากไดรับ
         (ส.ค.-ธ.ค.)          (ม.ค.)     (ม.ีค.)     (ม.ีค., ก.ค., ต.ค.)  *ยืนยันคาคะแนน/อุทธรณ  การยืนยันคาคะแนน

                         (ข้ึนกับ สนง.กพร.)

ตรวจสอบ
รายละเอียดตัวช้ีวัด

ประชุมติดตามประเมินผลรอบ
6, 9 เดือน

ประชุมประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ รอบ 12 เดือน

สรางชองทางการในการติดตามประเมินผล
- ประชุมติดตามผลฯ
- การรายงานผาน e-mail
- โทรศัพท

สรางระบบ IT เพ่ือ ปชส.ขอมูล และรวม
ติดตามประเมินผล
- ฐานขอมูลผลการปฏิบัติราชการฯ ของ สป.
มท.  ( มีขอมูลยอนหลัง 3 ป )
- ระบบสัญญาณไฟจราจร ในการติดตามผล
การดําเนินการ PMQA
- ฐานขอมูลการถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคการ
สูระดับหนวยงาน (DPA)

ผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการประจําป

อุทธรณผลการปฏิบัติราชการ

เช่ือมโยงผลการประเมินฯ
กับแรงจูงใจ

๖๓



หมายเหตุ - กระบวนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ มีขอกําหนด สําคัญคือ 1) ชัดเจน ถูกตอง  และ 2) มีประสิทธิภาพ
- การออกแบบกระบวนการใหม มุงเนนการตอบสนองตอขอกําหนดสําคัญ

       1. มีชองทางในการส่ือสารท่ีชัดเจน ผานการประชุม การรายงานผลทาง e-mail โทรศัพทฯ
       2. การใชระบบ IT (เช่ือมโยง PMQA หมวด 4) ไดแก มีฐานขอมูลผลการปฏิบัติราชการของ มท.และ สป.มท. ยอนหลัง 4 ป มีระบบสัญญาณไฟ

จราจรในการติดตามผล PMQA และ จัดทําฐานขอมูลการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคการสูระดับหนวยงาน ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารการตัดสินใจ
อีกท้ังยังไดรับทราบความคืบหนาในการดําเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (เฉพาะ PMQA) ดวยระบบสัญญาณไฟจราจร

- ความรู/สมรรถนะของเจาหนาท่ีท่ีตองการ   ไดแก  การคิดเชิงวิเคราะห  การประเมินผล  การบริหารงานแบบองครวม   และ การประสานงาน

๖๔



หนวยงาน :  กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กระบวนการ :  กระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย*
ผลผลิต :  โครงสรางหนวยงานท่ีถูกตอง ยืดหยุน สอดคลองสถานการณ

หนวยงาน /คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/ผูบริหาร /

จังหวัด
ข้ันตอนงาน หมายเหตุ

1. หนวยงานในสังกัด มท.

2. กพร.สป.

3. คณะกรรมการพัฒนา
โครงสรางระบบราชการของ
กระทรวงมหาดไทย

4. สํานักงาน ก.พ.ร.

5. รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย

สงขอเสนอการปรับปรุงโครงสราง
ของหนวยงานให คกก.มท.พิจารณา

ศึกษา วิเคราะห และกลั่นกรอง ขอเสนอฯ
กอนเสนอ คกก.มท.พิจารณา

พิจารณาใหความเห็นตอขอเสนอ

นําขอเสนอโครงสรางฯ เขาสูการพิจารณาของ
อนุกรรมการ/กรรมการท่ีเก่ียวของ ( ก.พ.ร. )

รับทราบ

กรณีเห็นชอบ

๖๕



6. สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

7. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

8. คณะรัฐมนตรี

9. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10. กพร.สป.

- ระยะเวลาในการดําเนินการ  ข้ึนอยูกับขอเสนอ  เง่ือนไขจากหนวยงานภายนอก ไมสามารถควบคุมได -      1 วัน

* กระบวนการน้ี เปนกระบวนการหลังจากท่ีสวนราชการไดผานความเห็นชอบขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการจากคณะทํางานแบงสวนราชการระดับกรม
ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2549 แลว

ตรวจรางกฎกระทรวง
แบงสวนราชการฯ

เสนอรางกฎกระทรวงให  ค.ร.ม.ทราบ

ใหความเห็นชอบ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นําเรียน ผบ. และแจงเวียนเพ่ือทราบ

๖๖



หนวยงาน /
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/ผูบริหาร /
จังหวัด

ขั้นตอนงาน หมายเหตุ

1. กพร.สป.

2. กพร.สป./ คณะทํางาน

3. กพร.สป./คณะทํางาน

4. กพร.สป.

5. กพร.สป./คณะทํางาน

6. กพร.สป./คณะทํางาน

แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดฯ
ระดับองคการสูบุคคล

ประชุมเตรียมการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับ
องคการสูบุคคล

ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการถายทอดตัวช้ีวัดฯ
ระดับหนวยงานและบุคคล

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทาง และวิธีการการถายทอดตัวช้ีวัด
และเปาหมายระดับองคการลงสูบุคคล

จัดทําคํารับรอง และตัวช้ีวัดในแตละระดับ

ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา

๖๗



7. ทุกหนวยงาน

8. ทุกหนวยงาน

9. ทุกหนวยงาน

10. กพร.สป./คณะทํางาน

11. ทุกหนวยงาน

12. กพร.สป./คณะทํางาน

13. กพร.สป.

-    ระยะเวลาในการดําเนินการ  ข้ึนอยูกับขอเสนอ  เง่ือนไขจากหนวยงานภายนอก ไมสามารถควบคุมได -      1 วัน

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กับแรงจูงใจ

ประชุมคณะทํางานกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กับแรงจูงใจ

ประชุมรวมกับสวนราชการในสังกัด สป.มท.

กับแรงจูงใจ

สรุปผลการถายทอดตัวช้ีวัดฯระดับองคการลงสูบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ สป.มท.

กับแรงจูงใจ

๖๘



บทท่ี ๔
แผนสํารองภาวะฉุกเฉินของ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ความเปนมา
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ไดกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน รวมแลวไมนอยกวา ๒๓
กระบวนการ ในสวนของกระบวนการสนับสนุน ยังไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุน
การดําเนินงานดังกลาว อาทิ การจัดทําฐานขอมูลตางๆ เชน ระบบฐานขอมลูศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
(MOC) ระบบฐานขอมูลยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ระบบการรายงานขอมูล การใชจายงบประมาณของ
จังหวัด ระบบฐานขอมูลการติดตามการเบิกจายงบประมาณ ระบบฐานขอมูลศูนยขอมูลกลาง
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบรายงานสถานการณขาว ระบบ
ฐานขอมูลดานกฎหมาย ระบบฐานขอมูลเรื่องราวรองทุกข ระบบฐานขอมูลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
องคการ ระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ฯลฯ ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีหนวยงาน
รองรับทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนการทํางานสารสนเทศของกระบวนการสนับสนุนตางๆ และในขณะเดียวกัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว อาจจะไดรับความเสียหาย จากการเหตุการณหรือการกระทําท่ีอาจ
เกิดขึ้น และสงผลหรือสรางความเสียหายตอการดําเนินการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได อาทิ
ชวงเปล่ียนบริษัทผูดําเนินการดาน IT เกา – ใหม ทําใหเกิดไวรัสคอมพิวเตอรโจมตี ขาดแคลนบุคลากร
ดาน IT ไฟฟาดับ อัคคีภัย เปนตน สงผลกระทบตอการดําเนินกระบวนการท่ีสรางคุณคา
การเตรียมการเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงาน

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงจัดใหมีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงาน โดยจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินดาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (IT Contingency Plan)
โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑. การใชงานอยางถูกตอง (Acceptable Use Policy Solution) โดยจัดทําขอปฏิบัติ
ในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๓ ดาน เพ่ือสราง
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศในระดับของผูใชงาน ตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเปนของการรักษาความปลอดภัย และการใชประโยชนรวมกันในระบบสารสนเทศของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓ ดาน ไดแก การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลและการดูแลบํารุงรักษา  และการปฏิบัติของเจาหนาท่ี

๒. การเชื่อมโยงเครือขายแบบไรสาย (Wireless Policy) เนนใหบริการเชื่อมโยงเครือขาย
แบบไรสายในบางจุดท่ีการใหบริการเชื่อมโยงแบบไรสาย (LAN) ไมเหมาะสม โดยมีขอกําหนดในการ
ใหบริการแบบไรสาย (Wireless LAN) ไดแก การควบคุมสัญญาณของอุปกรณกระจายสัญญาณ การ



๗๐
เปล่ียนคา SSID (Service Set Identifier) การ กําหนดคา WEP (Wired Equivalent Privacy)
การใชวิธีการควบคุม MAC Address (Media Access Control Address) และชื่อผูใช (Username)
รหัสผาน (Password) ของผูใชบริการท่ีมีสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบเครือขายไรสาย การติดตั้งไฟรวอลล
(Firewall) ระหวางระบบเครือขายไรสายกับระบบเครือขายภายในหนวยงาน การใชซอฟตแวรหรือ
ฮารดแวรตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย และการควบคุมดูแลไมใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีไมได
รับอนุญาตใชงานระบบเครือขายไรสายในการเขาสูระบบอินทราเน็ตและฐานขอมูล

๓. การติดตั้ง Firewall (Firewall Policy) มีการบริหารจัดการ การติดตั้ง และกําหนดคา
ของไฟรวอลลท้ังหมด เชื่อมตออินเตอรเน็ตและบริการอินเตอรเน็ต ท่ีไมอนุญาตตามนโยบายจะตอง
ถูกบล็อก (Block)

๔. การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Policy) โดยใหใชอีเมลของกระทรวงมหาดไทย
คือ Username@moi.go.th ซึ่งขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ลงทะเบียนขอใชงานไดท่ี Http://mail.moi.go.th /newmail.php และสรางรหัสผานดวย
ตนเอง

๕. การใชอินเตอรเน็ต (Internet Security Policy) นโยบายในการใชบริการอินเตอรเน็ต
ในองคกร ไมใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ของหนวยงานเพ่ือหาประโยชนในเชิงพาณิชยเปนการ
สวนบุคคล และทําการเขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม ไมเปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเปนความลับเกี่ยวกับงานของ
หนวยงานท่ียังไมไดประกาศอยางเปนทางการ ผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet)

๖. การเขาถึงขอมูลการใชเครื่องแมขายและการใชเครือขาย(Access Control Policy) โดยกําหนด
มาตรการควบคุมการเขา - ออกหองควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)

๗. การปองกันการบุกรุกเครือขาย (Intrusion Detection System IDS and Intrusion
Prevention System IPS Policy) เพ่ือปองกันทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขาย
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหมีความมั่นคงปลอดภัย

๘. การปองกันไวรัสแบบองคการ โดยติดตั้งเครื่องแมขายปองกันไวรัส ทําหนาท่ี Update
signature หรือตัวปองกันและทําลายไวรัสชนิดใหมโดยจะทําการ Update ฐานขอมูลไวรัสตลอดเวลา

๙. มาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานท่ีรับผิดชอบ โดยดําเนินการ ดังนี้
(๑) เจาหนาท่ีควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร และเจาหนาท่ีซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ
(๒) ดูแลประตูเขา - ออกใหอยูในสภาพท่ี Lock ตลอดเวลา (แมวาจะมีการติดตั้งอุปกรณ

ควบคุมการปด - เปดประตูอัตโนมัติแลวก็ตาม)
(๓) หามนําบุคคลภายนอกเขาไปในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server)
(๔) หามนําอาหารเขาไปรับประทานในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server)
(๕) ถอดรองเทากอนเขาไปในบริเวณหองเครื่องแมขาย (Server) ทุกครั้ง
(๖) เขมงวดใหบุคคลภายนอกท่ีจําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณหองเครื่องแมขาย

(Server) ลงบันทึกในสมุด
(๗) ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณในหองเครื่องแมขายอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง
(๘) สําหรับบุคคลภายนอกท่ีจําเปนตองเขาไปปฏิบัติงานในบริเวณหองเครื่องแมขายใหติดตอ

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือแจงความจํานงเขาปฏิบัติงานลงบันทึกเวลาเขา และงานท่ีจะปฏิบัติลงบันทึก
เวลาออกและแจงใหเจาหนาท่ีทราบ

mailto:�CAjUsername@moi.go.th
Http://mail.moi.go.th


๗๑

๑๐. มาตรการปฏิบัติในการสํารองระบบงาน (Backup) และการนําขอมูลกลับมาใช Backup
ดวย Software Symantec Backup Exec System Recovery ๗.๐ การ Backup ขอมูลจะทําการ Backup
ขอมูลใน Drive E ซึ่งเปนขอมูลของระบบงาน E-Document และขอมูล File System Backup ของ
ระบบ ซึ่งอยูท่ี Drive E:\data E:\data_egif E:\data_moi_center E:\IDEA_MOI E:\IDEA-
MOI_Center E:\NEW-IDEA_MOI_EGIF และ E:Systemwebapp ๐๒

๑๑. แผนการสํารองขอมูล ทุกวันจะมีการสํารองระบบงาน E - office ระบบงาน E - Document
ระบบ Database Server ระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และระบบรายงานผล
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด

๑๒. การจัดเก็บขอมูลสํารอง ท้ังระบบงาน E - Office และระบบงาน E - Document จะมีการ
สํารองฐานขอมูล (Database) ทําการสํารองขอมูลเปน File Backup ลงดิสก (Disk) เก็บไวท่ีหองแมขาย
(Server) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้น ๔ ถนนวิสุทธิกษัตริย และคัดลอก (Copy) เก็บไว
อีกชุดท่ีหองสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้น๒ ถนนวิสุทธิกษัตริย
ทุกวัน เวลา ๒๓.๐๐ น.

๑๓. การสํารองโปรแกรมประยุกต (Application) ของระบบและขอมูลสํารองตาม ขอ ๑๑-๑๒
เจาหนาท่ีทําการสํารองขอมูลลงเทป (Tape) เก็บไวท่ีหองแมขาย (Server) อาคารศูนยเทคโนโลยี-
สารสนเทศและการส่ือสาร ชั้น ๔ ถนนวิสุทธิกษัตริย ทุกวันท่ี ๒๘ ของเดือน เวลา ๒๐.๐๐ น.



บทที่ ๕

การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการจัดการกระบวนการ

คณะทํางานพัฒนากระบวนการจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทํางาน ในทุกขั้นตอนของการปรับปรุง
กระบวนการ อีกท้ังใหเกิดการเรียนรูและขยายผลท่ัวท้ังองคกร เมื่อวันจันทรท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
ซึ่งประโยชนท่ีไดรับการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้จะนําไปสูการพัฒนาท่ีตอเนื่องในดานตางๆ
ขององคกร สรุปบทเรียนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู ไดดังนี้

๑. คณะทํางานฯเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน  สถาบันดํารงราชานุภาพเปน
วิทยากรบรรยายใหตัวแทนสํานัก/กอง เจาของกระบวนการ ตลอดจนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติและผูท่ีสนใจ
ท่ัวไปโดยวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ เหตุใดจึงตองมีการจัดการกระบวนการและควรจะจัดกระบวนการ
อยางไรเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๑.๑ การจัดการกระบวนการมีความสําคัญ (Why) ก็เพ่ือผลท่ีย่ังยืน เนื่องจาก
กระบวนการจะนําไปจากเหตุและผล และควบคุมได

๑.๒ จัดการกระบวนเปนอยางไร (How) มี ๒ วิธี คือ
๑.๒.๑) สรางคุณคา ทําใหคนนอก ประโยชนแกผูรับบริการ
๑.๒.๒) สนับสนุน การสรางคุณคาใหกับบุคลากรภายใน

โดยกระบวนการอาจจะมีแนวทางชัดเจนหรือยืดหยุนตามสถานการณหรือภารกิจการจัดการ
กระบวนการ (ภาพรวม)
ขั้นตอนการทํางาน

๑) ศึกษาวิสัยทัศนและพันธกิจ ระบุภารกิจหลัก
๒) ภารกิจหลักสรางคุณคา และสงผลกระทบใหแกใครบาง/ ผูมีสวนไดสวนเสีย
๓) ออกแบบกระบวนการ, ระยะเวลา, เจาของกระบวนการ คิดถึงจุดคุมคาประหยัดดวย
ดังนั้น สป. ไดดําเนินการจัดการกระบวนการไปถึงไหนแลวซึ่งกระบวนการสรางคุณคานั้น

ประเด็นสําคัญ คือเราคือใคร ทําภารกิจใหบุคคลอื่นหรือสนับสนุนงานภายใน เราทําเพ่ือ สป. เชน
กองคลัง สนับสนุนงานของ สป.

ท้ังสองสวนเกิดจากการพิจารณาวาสวนใหญทําเพ่ือใคร จะทําใหทราบกระบวนการสรางคุณคาและ
ดําเนินงานตอไป

๒. ผูเขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูไดรับทราบแนวทางและเครื่องมือการนําไปปฏิบัติจริง
ของเจาของกระบวนการ ทราบแนวทางการออกแบบกระบวนการ การควบคุมการทํางานและการปรับปรุง
กระบวนการ ทราบแนวทางการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ําและการสูญเสียในการดําเนินการ

งานนอก สรางคุณคา      งานใน     สนับสนุน
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๓. ผูแทน กพร.สป.มท. ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ แสดงความคิดเห็นวา ใน PMQA หมวด ๖ :
กระบวนการจัดการ มี ๖ รหัส หากเขาใจ PM ๑ - ๖ จะเขาใจมากขึ้น

PM๑ กําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคา (กําหนดชื่อ) มี ๓ สวน คือ
๓.๑ ผูรับบริการ
๓.๒ ผูมีสวนไดสวนเสีย
๓.๓ พันธกิจหลัก

จากนั้นหาขอกําหนดท่ีสําคัญ (Key Requirement) หรือส่ิงท่ีจะตองมี กําหนดใหมีตัวชี้วัด
(In-process measure) ซึ่งตัวชี้วัดกระบนการท่ีดีตองควบคุมการะบวนการใหผูปฏิบัติงานได
อยาง มีมาตรฐาน

ประเด็นเรื่องกระบวนการสรางคุณคาและสนับสนุน มี ๒ ประเด็น คือ
๑. base practice ตองทํางานใหตลอด
๒. การสนับสนุนสรางคุณคา มาจากแนวคิดเรื่อง Value creation Activity

Analysis และ Impact Activity Analysis ขึ้นอยูกับ value chain1

๔. นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูแทนกองการตางประเทศ แสดงความเห็นวา กองการตางประเทศนั้น
มีกระบวนการสวนใหญเปนการสรางคุณคา เนื่องจากเกี่ยวของกับความมั่นคง ซึ่งถามองในสวนของการ
ใหบริการจะบริการใน สป. และภาคประชาชน หากดูตามภารกิจของกระทรวง จะเกิดคําถามวาจะเลือก
จุดไหน ดังนั้น กระบวนการสรางคุณคา และสนับสนุน จุดท่ีนิ่งอยูท่ีตรงไหน มิใชคิดแคนี้ ใหมองถึงปญหา
การแลกเปล่ียน เปาหมายก็ยังคงอยู ตองการเสนแบงท่ีมากั้นระหวางการสรางคุณคาและสนับสนุน

กระบวนการสรางคุณคาดูจาก
๑. เรื่องความมัน่คง ภารกิจหลัก ความรวดเร็ว ถูกตองของขอมูล set ในเรื่องมาตรฐาน
๒. การสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เนนจังหวัดชายแดน
๓. ผูอพยพ ท่ีหลบหนีเขาเมือง เปนเรื่องของความมั่นคงสวนหนึ่ง และในการใหบริการ

ตองใหบริการกับชาวไทยและตางดาว โดยจะเนนท่ีความรวดเร็วเปนหลัก เชน หนังสือท่ีออกใน
กองตางฯ จะไมเกิน ๓ วัน (ของเดิมใชเวลานานเปนอาทิตย) ท้ัง ๓ ขอนี้เปนกระบวนการสรางคุณคา
ท้ัง ๓ กลุม

วิธีการของกิจกรรมท้ัง ๓ กลุม มีขั้นตอน ดังนี้
๑. จัดประชุมเจาหนาท่ีเปนการแบงขั้นตอนการทํางาน
๒. แบงภารกิจหนาท่ี/ กําหนดตัวบุคคล
๓. การใหบริการ มีแบบฟอรม, กําหนดรูปแบบ, ผูมาติดตอ

การติดตามผล
๑. จัดทําบัญชีผูประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ และเชิญเจาหนาท่ีจากกรม

1 Value chain มี ๒ วิธี คือ Primary Activity Analysis (มีกิจกรรมสรางคุณคาแกลูกคา) และ Support Activity Analysis มี ๔
ตัวอยาง คือ ๑) โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure), ๒) คน, ๓) เทคโนโลยี และ ๔) กระบวนการจัดซ้ือจัดหา
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ตาง ๆ มาชี้แจง ทุก ๆ ๓ – ๔ เดือน ปฏิบัติมาได ๓ – ๔ ปแลว นอกจากจะรูบทบาทหนาท่ีในสวน
ของกองตาง ๆ แลว ยังไดเชิญกรมอื่น ๆ เปนเจาภาพ เวียนในแตละกรม จนครบ เพ่ือเผยแพรงานให
หนวยอื่น ๆ ไดทราบ เปนการสรางพันธกิจของกองตางฯ ในแตละกรม

๒. การใหบริการผูอพยพ เชน เรื่องออกใบอนุญาตแรงงาน จะมีแบบฟอรมสํารวจ
ความพึงพอใจเพ่ือ

- ประเมินเปนระยะ จะเขมขนในชวงเดือน พ.ค.-มิ.ย.
- จัดทะเบียนแรงงาน ประสานกับกรมแรงงาน และประกาศของมหาดไทย

๓. กิจการชายแดน จัดทําเปนกิจกรรมทุกป ชี้แจงนโยบาย การสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยจะ up-date ขอมูลตลอดเวลา แตก็มีปญหาเนื่องจากปจจุบันฐานขอมูลเกาๆ
ตองจัดทําสําเนาเก็บไว

การประเมินผล
๑. การจัดการประชุมไดกอใหเกิดความรวมมือกันระหวางตัวบุคคลระหวางหนวยงาน

ท่ีกองตางๆ ตองประสานงานดวย ลดความขัดแยงในตัวบุคคล
๒. ขอมูลท่ีไดรับอาจติดตอไดโดยตรง สามารถนําขอมูลไปใชไดเลย
๓. การจดบันทึกผลการประชุม นําเสนอเรียนปลัดทุกครั้ง แตไมไดลงรายละเอียด

ปลีกยอย
ในเรื่อง MOU ซึ่งเปนขอมูลของประเทศเพ่ือนบาน เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะชวยจังหวัด

ตาง ๆ ท่ีไมไดติดชายแดง แตไดมีเรื่องท่ีเกี่ยวของกับเพ่ือนบาน เชน ดานเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบัน มี ๕๒
คู ๒๘ จังหวัด มีขอมูล up-date ตลอดเวลา ฐานขอมูลในจังหวัดมี แตในทองถิ่นไมทราบท้ังหมด
เนื่องจากไมไดแจงใหสวนกลางทราบ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศก็ใชขอมูลของกองตางๆ ไป
ตรวจสอบ แตบางทีก็ไมสมบูรณดังไดแจงไปวาบางจังหวัดท่ีไดลงนามไปไมไดแจงขอมูลใหทราบ

๕. ผูแทนกองกลาง น.ส.มณฑา แสงทอง แสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนประสบ-
การณการทํางานระหวางกันวา กองกลางนั้นเปนหนวยงานสนับสนุน ในดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(สนับสนุน PM ๑ หนวยงานใน สป.)

- ไดกําหนดกรอบ, ออกแบบ เพ่ือไดตัวชี้วัดในกระบวนการ นําไปสูขอกําหนดท่ีเปน
มาตรฐานของงาน ซึ่งดูจาก

๑. ผลกระทบ
๒. โอกาสท่ีจะดําเนินการไดสําเร็จ

ท้ังสองขอขางตนจะนําไปสูกําหนดขอสําคัญ (ความถูกตอง, รวดเร็ว, ระยะเวลา)
- ดําเนินการจัดประชุมขาราชการท่ีเกี่ยวของ
- กําหนดมาตรฐานการทํางานในกระบวนการ โดยถายทอด (ส่ือสาร) ใหผูท่ีเกี่ยวของ

ทราบ (อยูใน PM ๕)

การปรับปรุงกระบวนการ
๑. สอบถาม
๒. ใชแบบสอบถาม

ผูมีสวนได
สวนเสีย
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นําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุง เพ่ือจัดทําคูมือสนับสนุน

งานดานสารบรรณ
มีจุดแข็ง คือ บุคลากรชํานาญงาน
ปญหาและอุปสรรค คือ เรื่องเทคโนโลยี ท่ีไมเสถียร และการกําหนดระยะเวลา

คัดลอกหนังสือ
การจัดแยกหนังสือ แบงเวลาได เชา - บาย

เชา ๑๐.๓๐ น
หนังสือ ๑๐ ฉบับ/ ๑ นาที ตอ ๓ คน
คิดเปน ๑ นาที ตอ ๓ ฉบับ

บาย ๑๓.๓๐ น.
หนังสือ ๑๐ ฉบับ/ ๑ นาที ตอ ๓ คน
คิดเปน ๑ นาที ตอ ๓ ฉบับ

การเขียนหนังสือ (พิมพลงคอมพิวเตอร) ๕ เรื่อง / ๑ นาที

ขอยกเวน
      หากมีเรื่องดวน ก็สามารถเดินเรื่องใหเลย สามารถใหนายเซ็น จากนั้นจึงตามเจาของเรื่อง
มารับเรื่องไป

การปรับปรุงครั้งท่ีผานมา
ทําตัวชี้วัด ๒ รอบ

๑. สํารวจความพึงพอใจ
๒. ปรับปรุงบุคลากรดวยความรวดเร็ว, ทุกสวนราชการ

๖. ผูแทนกองสารนิเทศ น.ส.สมศรี วิไลพรประสิทธิ์ แสดงความคิดเห็นวา คูมือการปฏิบัติงาน
ของกองสารนิเทศเปนกระบวนการสนับสนุน โดยมีกระบวนการ

๑. ความรวดเร็ว
๒. ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละของขาวท่ีเผยแพร มีขาวภาคเชาและบาย
๓. หากเกิดอุปสรรคในการเผยแพรขาว เชน เน็ทลม มีวิธีการแกปญหาโดยสง fax ไป

ยังสวนราชการสวนภูมิภาคแทน
๔. ปรับงานจากเดิมสรุปขาวเดิมมี ๓๓ จุด เพ่ิมเปน ๑๒๐ จุด
๕. ประมวลวาในแตละกรม, จังหวัด, ใชบริการในดานใดบาง เพ่ือรวบรวมขอมูล

๗. ผูแทนศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย น.ส.สุนียรัตน พรไกวัล แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
เปนการแลกเปล่ียนเรียนรูวา ภารกิจของ ศปก.มท. ประกอบไปดวย

- งานในหนวยงานกําหนดกรอบเปนชวงเชาและบาย
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- ผูรับการบริการสวนใหญเปนผูบริหารจึงไมคอยพบอุปสรรค
- มีจัดประชุมคณะทํางานภายในเฉล่ียเดือนละ ๑ ครั้ง
- หากมีการประชุมเจาหนาท่ีหนวยงานกับองคกรภายนอก จะนํามาถายทอดใหคนใน

องคกรไดรับรูอีกที
- จัดทําคูมือเฉพาะในหนวยงาน เพ่ือใหการเขียนบทความเปนรูปแบบเดียวกัน
- อุปสรรค คือ ความลาชาของงาน เพราะตองวิเคราะหขาวใหมีความชัดเจน ถูกตอง

กอนเขียนขาว
การประชุม

- กอนเขาประชุมเจาหนาท่ีทุกคนตองลงชื่อทุกครั้ง
- เขียนรายงานการประชุม แจง-เวียน
- การเก็บเอกสารมีความระเบียบไมสับสน

๘. ผูแทนสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.สป.) น.ส.ประไพพรรณ
พงศมาศ แสดงความคิดเห็นเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนประสบการณวา ภารกิจของ สบจ.จะดําเนินการ
เปนขั้นเปนตอน กลาวคือ

๑. จัดทํา web-site เผยแพร
๒. ประชุมรวมกับ กพร. เพ่ือชี้แจง
มีขั้นตอน  ดังนี้
๑. จัดทําแผนงาน
๒. มีปฏิทินตรวจสอบวัน
๓. กํากับการใหคะแนนแผน

ดานการพัฒนา ในดานบุคลากร
- จังหวัด สนับสนุนจังหวัดพัฒนา IT เขามาชวยเพ่ือใหแผนการทําเดินงานไดส้ันลง
- สบจ. สวนกลาง มีผูตรวจกรมการพัฒนาชุมชน และ Mister ตรวจสอบความใกลชิด

การประชุมมี ๒ ประเด็น คือ
- ปญหา
- หลักเกณฑ
- ในการนํา Internet เขามาใชในทําใหสามารถติดตามโครงการได ผูบริหารสามารถ

ส่ังการไดเลย และตรวจสอบขอมูล เพราะมีการ update ขอมูลตลอดเวลา
- การติดตามงบประมาณ สามารถตรวจสอบกับ GF ในแตละจังหวัดใชงบประมาณไป

เทาไหร เห็นภาพการใชงบประมาณ
การวิจัย มี ๓ เรื่อง คือ

- กลุมจังหวัด
- ปรับโครงสรางของสํานักงานจังหวัด

- กระทรวงมหาดไทยวางแผนจากระดับลางไปบน ซึ่งมีหลักเกณฑคือเพ่ือ สอดคลอง,
บูรณาการและ การมีสวนรวม



๗๗

๙. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สกถ.) โดย
นายกีรติ บุญบงการ  ภารกิจ เปาหมายของ สกถ.เปนกระบวนการสรางคุณคาท่ีคอนขางชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันก็เปนหนวยงานสนับสนุนหนวยงานอื่น โดยมีหนาท่ีกําหนดการบริหารบุคคลในทองถิน่ มี
สํานักงานสนับสนุน

- การบริหารงานดานบุคคล
- ธุรการของ กถ.

การรับเรื่องราวรองทุกข
- มีมาตรฐานการบริการสวนทองถิ่น
- เรื่องราวรองทุกข มีคณะกรรมการจัดทําคูมือเรื่องราวรองทุกขผานทางทางบอรดใน

web-site, ไปรษณีย และe-mail
- การตอบเรื่องราวมีกระบวนการตอบท่ีชัดเจน เชน ตองผานงานสารบรรณในกรณีสง

เรื่องราวรองทุกขทางไปรษณีย หากเปน e-mail จะทําการคัดเลือกกอน
- แนวทางการรับเรื่องรองเรียนไดอางอิงหลักเกณฑของการรับเรื่องราวรองทุกขของ

วุฒิสภา เชน ลงรับภายใน ๑ วัน, มีแนวทางชัดเจน, สงตอใหผูรองเรียนทราบ, กําหนดเวลาท่ีชัดเจน
ท้ังนี้ สกถ. มีกระบวนการในการกําหนดมาตรฐาน เรื่อง คน เปนสําคัญ ดังนั้นจึง

กําหนดมาตรฐานงานบุคคลเพ่ือใชสวนทองถิ่น เปนภารกิจหลัก โดยในหนวยงานของ สกถ. จะมี ๓
สวนคือ กลุมงานมาตรฐานบุคคล, สวนติดตามและประเมินผล และสวนวิจัย

๑๐. ผูแทนสวนพัฒนาทรัพยากรมนุษย สดร. โดย นางปณิสรา วงษวานิช แสดงความคิดเห็น
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู

- กระบวนการทํางานเนนฝกอบรม โดยประกันคุณภาพการฝกอบรม ตั้งคณะทํางาน
กําหนดหลักเกณฑ จัดทําหลักสูตร มีการประกันหลักสูตร มีหลักเกณฑ ดังนี้

- เนื้อหาหลักสูตร
- ผูเขา
- คุณสมบัติ
- วิทยากร

ในการประกันหลักสูตรตามหลักเกณฑไดแจงท่ีประชุมวาตองมีการประกันคุณภาพ จากนั้นจะ
เปนขั้นตอนของการติดตามประเมิน ผลโดยใชแบบฟอรม, ทําคูมือการฝกอบรมประกอบ

การประเมินผล
- Pre-test
- Post-test



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางในการกําหนดกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาใหตอบสนองยุทธศาสตร
และพันธกิจ


ใช


ไมใช

๑. มีการวิเคราะหกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนจากประเด็น
ยุทธศาสตร สป.มท., พันธกิจ ของ สป.มท.และขอมูลผูมีสวนได
สวนเสียและผูรับบริการจาก PMQA หมวด ๓ (ประจําป ๒๕๕๔)

๒. จัดประชุมท่ีปรึกษาคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) ของ
    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมวดท่ี ๖ จํานวน ๒ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๑๓

ธันวาคม ๒๕๕๓ และวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เห็นชอบกระบวนการท่ีสราง
    คุณคาและสนับสนุนแลว
๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุน แลว
    เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
๔. กระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนของสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทยท่ีได ดังน้ี
    ๔.๑ กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๑๒ กระบวนการ

๑. การวางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติ
ราชการ ๑ ป ของ มท./สป.มท.

๒.การแปลงนโยบาย/แผนงานสูการปฏิบัติ

๓. การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกระทรวง

๔. การสนับสนุนการบริหารราชการการจัดทํา
แผนและงบประมาณ จว.และแผนปฏิบัติราชการ

๕. การสนับสนุนความรวมมือภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ จว./กลุมจว.

๖. การพัฒนามาตรฐานและระบบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

๗. การรายงานสถานการณขาว ๘. งานกิจการตางประเทศท่ัวไป
๙. งานสงเสริมความสัมพันธกับประเทศ

เพ่ือนบาน
๑๐. งานออกหนังสืออนุญาตใหแรงงาน

ตางดาวออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือการทํางาน
๑๑. การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ

ศอ.บต.
๑๒. การจัดการเรื่องราวรองทุกขของศูนย

ดํารงธรรม

PM 1 สวนราชการตองกําหนดระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาจากยุทธศาสตรพันธกิจ
และความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ของสวนราชการ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางในการกําหนดกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาใหตอบสนองยุทธศาสตร
และพันธกิจ


ใช


ไมใช

๔.๒ กระบวนการสนับสนุน จํานวน ๑๑ กระบวนการ

๑ ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส ๒. ตรวจสอบภายใน
๓. การบริหารงบประมาณ ๔. การวิจัยและพัฒนา
๕. การพัฒนาบุคลากร ๖. การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. สนับสนุนดานกฎหมาย ๘. ประชาสัมพันธ
๙. บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
๑๑. การจัดทํายุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน

PM 1 สวนราชการตองกําหนดระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาจากยุทธศาสตรพันธกิจ
และความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนของสวนราชการ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

2 มีแนวทางในการกําหนดกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาใหตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย


ใช


ไมใช

๑. ใชขอมูล“ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย” ป๒๕๕๔ จากเจาภาพหมวด ๓
๒. ออกแบบฟอรมวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ิมเติม
๓. แจงสํานัก/กอง เจากระบวนการทสรางคุณคาและสนับสนุนตามหนังสือ
    ท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๑๓๔ ลว. ๑๐ ก.พ. ๕๔ ใหใชขอมูลตามขอ ๑ และวิเคราะหเพ่ิมเติม
    ตามขอ ๒
๔. ผลดําเนินการ สป.มท. มกีระบวนการท่ีสรางคุณคา ๑๑ ใน ๑๒ กระบวนการ

ท่ีใชขอมูล “ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือออกแบบกระบวนการ”

PM 1 สวนราชการตองกําหนดระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาจากยุทธศาสตรพันธกิจ
และความตองการของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนของสวนราชการ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางในการจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญ
ของกระบวนการท่ีสรางคุณคา
ซ่ึงอยางนอย ไดพิจารณาจาก
- ความตองการของผูรับบริการและ
  ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ขอกําหนดดานกฎหมาย
- ประสิทธิภาพของกระบวนการ
- ความคุมคาและการลดตนทุน


ใช


ไมใช

๑. ออกแบบฟอรมวิเคราะหขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุน
    และแจงเวียนตาม หนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๒๗๗ ลว. ๑๗ มนีาคม ๒๕๕๔
    ใหเจาของกระบวนการทารางคุณคาจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญ จากความตองการของ
    ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย, ขอกําหนดดานกฎหมาย, ประสิทธิภาพ , ความคุมคา

และการลดตนทุน
๒. ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบใหเลือกขอกําหนด
    ท่ีสําคัญ จํานวน ๑ ขอ เพ่ือใหการจัดทําตัวช้ีวัดกระบวนการและดําเนินการสามารถบรรลุ
    ขอกําหนดท่ีสําคัญได
๓. กําหนดหลักเกณฑการเลือกขอกําหนดจํานวน ๒ ขอ ไดแกผลกระทบและโอกาส

ท่ีจะสําเร็จแจงเวียนตามหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ ว ๖๐๙ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให
    เจาของกระบวนการใชหลักเกณฑ ๒ ขอน้ี ในการคัดเลือกขอกําหนดฯ เพียง ๑ ขอ
๔. ผลการคัดเลือกตามขอ ๓ ดังน้ี

- กระบวนการท่ีสรางคุณคา ๙ กระบวนการ เลือกขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีพิจารณา
จากความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  ไดแก  ครอบคลุมจํานวนกลุม

      ผูรับบริการ,  รวดเร็วประทับใจ, การมีสวนรวม  เปนตน
- กระบวนการท่ีสรางคุณคา ๓ กระบวนการ มกีารจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญ
ท่ีพิจารณาจากความเร็วประทับใจ ไดแก  รวดเร็ว ประทับใจ  ทันการณ

- กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๒ กระบวนการ มีขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีพิจารณา
จากขอกําหนดดานกฎหมาย คือ เปนไปตามกฎหมาย

PM 2 สวนราชการตองจัดทําขอกําหนด
ท่ีสําคัญของกระบวน การท่ีสรางคุณคา
จากความตองการของผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด
ดานกฎหมายและขอกําหนดท่ีสําคัญ
ท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และความคุมคา

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพิ่มเติม

2 กําหนดตัวช้ีวัดของกระบวน การท่ีสราง
คุณคา เพ่ือใหบรรลุตามขอกําหนดท่ีสําคัญ
ของกระบวนการ


ใช


ไมใช

๑. ออกแบบฟอรมจัดทําตัวช้ีวัดและการแจงเวียนตามหนังสือท่ี มท๒๐๗.๒/ว ๑๒๓๑
ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ใหเจาของกระบวนการเลือกตัวช้ีวัดควบคุมกระบวนการ
ท่ีสอดคลองกับขอกําหนดท่ีสําคัญแลว ไดตัวช้ีวัดของกระบวนการท่ีสรางคุณคาครบถวน

๒. มติคณะทํางานครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เห็นชอบตัวช้ีวัดในกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาเปนสวนใหญและมีหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๒๗๗ ลว. ๑๗ มีนาคม

    ๒๕๕๔ ยืนยันมติท่ีประชุมและใหบางกระบวนการปรับปรุงแกไขตัวช้ีวัดใหสอดคลองกับ
    ขอกําหนดท่ีสําคัญ
๓. ผลการดําเนินการ ตัวช้ีวัดควบคุมการทํางานครบถวนทุกกระบวนการแลว ดังน้ี

- ไดตัวช้ีวัด ระดับความสําเร็จของงาน จํานวน ๔ กระบวนการ (มีข้ันตอนงาน
แลวเสร็จในตัวช้ีวัด)

- ไดตัวช้ีวัด รอยละของกิจกรรมท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๗ กระบวนการ
- ไดตัวช้ีวัด จํานวนกิจกรรมท่ีจัดทําแลวเสร็จ จํานวน ๑ กระบวนการ

PM 2 สวนราชการตองจัดทําขอกําหนด
ท่ีสําคัญของกระบวน การท่ีสรางคุณคา
จากความตองการของผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด
ดานกฎหมายและขอกําหนดท่ีสําคัญ
ท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และความคุมคา

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

3 มีระบบติดตามประเมินผลตัวช้ีวัด
กระบวนการท่ีสรางคุณคา เพ่ือนํามา
ปรับปรุงกระบวนการ


ใช


ไมใช

๑. เจาของกระบวนการนําตัวช้ีวัดไปดําเนินการและควบคุมการทํางานโดยสวนใหญ
กําหนดเปนตัวช้ีวัดหนวยงาน โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามดวยการ

    รายงานผลประเมินตนเอง (SAR)
๒. สป.มท. ใชแจงเวียนแบบฟอรมติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
๓. จัดประชุมติดตามการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔
    เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานบรรลุตัวช้ีวัดทุกกระบวนการ

PM 2 สวนราชการตองจัดทําขอกําหนด
ท่ีสําคัญของกระบวน การท่ีสรางคุณคา
จากความตองการของผูรบับริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนด
ดานกฎหมายและขอกําหนดท่ีสําคัญ
ท่ีชวยวัดผลการดําเนินงาน และ/หรือ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และความคุมคา

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางการออกแบบกระบวน การท่ี
สรางคุณคาเพ่ือใหบรรลุขอกําหนดท่ี
สําคัญใน  PM 2


ใช


ไมใช

มีหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๖๐๙ ลงวันท่ี ๙ มถุินายน ๒๕๕๔ ใหทุกกระบวนการ
ดําเนินการออกแบบกระบวนการโดย จากขอกําหนดท่ีสําคัญท่ีเลือกได ๑ ขอ กําหนด
มาตรฐานการทํางานโดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใหมีองคประกอบ worflow และ
มาตรฐานคุณภาพงาน รวมท้ังใหสื่อสารทําความเขาใจภายในและภายนอกหนวยงาน

PM 3 สวนราชการตองออกแบบกระบวนการ
จากขอกําหนดท่ีสําคัญใน  PM ๒ และ
นําปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญมาเพ่ือ
ประกอบออกแบบกระบวนการเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและ
ปรับปรุงกระบวน การอยางตอเน่ือง

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

2 นําปจจัยท่ีสําคัญมาอยางนอย ๒ ปจจัยใช
ประกอบการออกแบบท่ีสรางคุณคา ไดแก
- องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
  ท่ีเปลี่ยนแปลง
- ข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- การควบคุมคาใชจาย
- ปจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ใช


ไมใช

๑. ออกแบบฟอรมและวิเคราะหปจจัยในการออกแบบกระบวนการท่ีสรางคุณคา
เสนอในท่ีประชุม เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๒. คณะทํางานฯ  PMQA หมวด ๖ เห็นชอบและใหแจงเวียนมติท่ีประชุมตาม
หนังสือท่ี มท ๐๒๐๗.๒/ว ๖๐๙ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ใหใชปจจัยท่ีสําคัญ
ตามมติท่ีประชุมและกําหนดเพ่ิมเติม (ถาม)ี ในการออกแบบกระบวนการและ
รายงานใหฝายเลขานุการคณะทํางานเพ่ือรวบรวมเสนอท่ีประชุมในครั้งตอไป

๓. ผลการดําเนินงาน
- กระบวนการท่ีสรางคุณคาจํานวน ๑๑ กระบวนการเลือกปจจัยองคความรู
และเทคโนโลยีใหม

- กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๑๒ กระบวนการ เลือกปจจัยประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

- กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๙ กระบวนการเลือกปจจัยข้ันตอน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

- กระบวนการท่ีสรางคุณคา จํานวน ๑ กระบวนการเลือกปจจัยควบคุมคาใชจาย

PM 3 สวนราชการตองออกแบบกระบวนการ
จากขอกําหนดท่ีสําคัญใน  PM ๒ และ
นําปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญมาเพ่ือ
ประกอบออกแบบกระบวนการเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและ
ปรับปรุงกระบวน การอยางตอเน่ือง

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

3 มีกระบวนการในการสื่อสารสรางความ
เขาใจใหกับผูเก่ียวของ ใหนํากระบวนการ
ไปปฏิบัติ


ใช


ไมใช

๑. หนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๖๐๙ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ สื่อสารใหทุกสํานัก/กอง
นํากระบวนการท่ีสรางคุณคาไปปฏิบัติ และใหสื่อสารภายในหนวยงานและรายงานผล
การดําเนินใหฝายเลขาคณะทํางาน PMQA หมวด ๖ ทราบเปนระยะๆ

๒. เนนย้ําใหเจาของกระบวนการปฏิบัติและรายงานผล พรอมปญหาอุปสรรคในการประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางาน PMQA ทราบเปนระยะ

๓. เสนอ ปมท.เห็นชอบกระบวนการท่ีสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุนแลว
ตามหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/๑๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

PM3
(ตอ)

สวนราชการตองออกแบบกระบวนการ
จากขอกําหนดท่ีสําคัญใน  PM ๒ และ
นําปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญมาเพ่ือ
ประกอบออกแบบกระบวนการเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและ
ปรับปรุงกระบวน การอยางตอเน่ือง

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

4 มีกระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห และ
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


ใช


ไมใช

๑. คณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เพ่ือแลกเปลี่ยน
    เรียนรูประสบการณจากเจาของกระบวนการเพ่ือทราบวิธีวิเคราะหกระบวนการของ

หนวยงานและรับฟงความคิดเห็นจุดท่ีควรปรับปรุงจากคณะทํางาน  ตัวอยางเชน
- สป.มท. วิเคราะหความเสี่ยงของงานในสํานัก/กอง และแจงเวียนใหกองดําเนินการ
ลดความเสี่ยงเพ่ือปองกันขอผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน) เปนระยะๆ

- สป.มท. มีแผนสํารองภาวะฉุกเฉินดาน IT ซ่ึง back up ขอมูลของแตละกระบวนการไว
และมีการทบทวนสถานการณ ปองกันไวรัส เพ่ือใหการทํางานของเจาของกระบวนการ
ดําเนินการไปไดอยางตอเน่ือง

- ใชข้ันตอนงาน flow chart และการประชุมรายงานเปนระยะเพ่ือรับทราบปญหา
      ท่ีเกิดข้ึน/จะเกิดข้ึน เพ่ือแกไข/ปองกันขอผิดพลาดไดทัน

- สํารวจความพึงพอใจเปนระยะ เพ่ือนําเปนขอมูลในการปรับปรุงการทํางาน
- ใชรายงานแผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินประจําเดือนเพ่ือทราบความกาวหนาและ
ประสิทธิภาพการทํางานและความคุมคาการใชจายเงิน

๒. มีการเผยแพรวิธีการตรวจสอบ วิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการของทุกกระบวนการ
ดวยเอกสารและเว็บไซดของ สป.มท. ในสวนของเจาของกระบวนการ

PM3 สวนราชการตองออกแบบกระบวนการ
จากขอกําหนดท่ีสําคัญใน  PM 2 และ
นําปจจัยท่ีเก่ียวของท่ีสําคัญมาเพ่ือ
ประกอบออกแบบกระบวนการเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานและ
ปรับปรุงกระบวน การอยางตอเน่ือง

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางการสรางแผนสํารองฉุกเฉินเพ่ือ
ปองกันผลกระทบในกรณีท่ีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและเพ่ือใหสวนราชการสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเน่ือง


ใช


ไมใช

๑. คณะทํางาน PMQA ทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และจัดทําแผน
แกไขปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศของ สป. (แผนสํารองภาวะฉุกเฉินดาน IT)
ประจําป ๒๕๕๔ ดังน้ี
- มีฐานขอมูลสนับสนุนกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนครบถวน
- ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสและมีการ update เปนระยะ
- มีและใชระบบแมขายสํารอง
- มีแผนและตรวจสอบเปนระยะๆ

๒. คณะทํางานแจงใหหนวยงานเจาของกระบวนการมีแผนผังแสดงการหนีไฟและสื่อสาร
ใหทุกคนทราบเปนระยะๆ

๓. สป.มท. มีกิจกรรมเฝาระวังและปองกันสถานท่ี เชน การจัดเวรยามประจําสถานท่ีราชการ
และมีกลุม อส.จัดเวรดูแลบริเวณรอบๆ ศาลาวาการ มท. และมีกิจกรรมคอยติดตาม
ขาวสารเหตุดวนเหตุราย

2 มีการสื่อสารเก่ียวกับแผนสํารองภาวะ
ฉุกเฉินท่ัวท้ังองคกร 

ใช

ไมใช

๑. มีการประกาศใหทุกหนวยงานเจาของกระบวนการ ทุกสํานัก/กอง ทราบแผนแกไข
ปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศของ สป. (แผนสํารองภาวะฉุกเฉินดาน IT) ทราบ

๒. มีการปรับปรุงทีม/เวรเฝาระวังและปองกันสถานท่ีและรายงานผล เปนประจํา

PM 4 สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะ
ฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผล
กระทบตอการจัดการกระบวนการ
เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเน่ือง

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

3 มีกระบวนการทบทวนแผนสํารอง
ฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ 

ใช

ไมใช

๑. คณะทํางานทบทวนแผนแกไขปญหาภัยพิบัติดานสารสนเทศของ สป. (แผนสํารองภาวะ
ฉุกเฉินดาน IT) และใหมีการจัดทําฐานขอมูลสํารอง (ขอมูล back up) ของกระบวนการท่ี
สรางคุณคาจนครบถวน

๒. มีการแจงเวียนผลการทบทวนแผนฯ ใหสํานัก/กอง ทราบตามหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/
    ๑๖๙๑ ลว. ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

4 มีการเช่ือมโยงระหวางแผนสํารองฉุกเฉิน
กับพันธกิจของสวนราชการ 

ใช

ไมใช

มีการจัดทําจัดทําแผนภูมิการเช่ือมโยงระหวาง พันธกิจ – กระบวนการท่ีสรางคุณคา –
หนวยงานท่ีเก่ียวของ - แผนสํารองฉุกเฉินท่ีสนับสนุนพันธกิจ สป.และระบุกิจกรรมยอย
ตามแผนดวนประเด็นยุทธศาสตร เสนอในการประชุมคณะทํางาน PMQA  ครั้งท่ี ๔ เมื่อ
วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แลว

PM 4 สวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะ
ฉุกเฉินตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผล
กระทบตอการจัดการกระบวนการ
เพ่ือใหสวนราชการจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเน่ือง

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางในการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุนท่ีผานความ
เห็นชอบของผูบริหาร ซ่ึงประกอบดวย
workflow และมาตรฐานคุณภาพงาน
อยางนอยรอยละ 50 ของแตละกระบวนการ
เพ่ือใหบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญ


ใช


ไมใช

๑. ออกแบบฟอรมและวิเคราะหมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและ
สนับสนุนควบคูกับการจัดทําตัวช้ีวัดเสนอในการประชุมขอความเห็นชอบคณะทํางาน
PMQA ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และแจงเวียนใหเจาของกระบวนการ
ท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนถือเปนแนวทางดําเนินการตอไป ตามหนังสือท่ี
มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๒๗๗ ลว. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

๒. ไดแจงตามหนังสือท่ี มท ๐๒๐๗.๒/ว ๗๙ ใหเจาของกระบวนการจัดทําคูมือและสงให
คณะทํางานภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓. ผลการดําเนินงาน
- กระบวนการท่ีสรางคุณคามีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๒ กระบวนการ
ครบถวน ไดรอยละ ๑๐๐ ไดคะแนน ๕ คะแนน

- กระบวนการท่ีสนับสนุน มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจํานวน ๙ ใน ๑๑ กระบวนการ
คิดเปน รอยละ ๘๒ ไดคะแนน ๕ เต็ม

2 มีแนวทางในการเผยแพร แนะนํา หรือ
ฝกอบรมผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติ
ไดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ใช


ไมใช

๑. แจงเวียนคูมือของทุกกระบวนการทางเว็บไซดของ สป.มท. ในพ้ืนท่ีของสํานัก/กอง เจาของ
กระบวนการ

๒. รวบรวมสรุปผลการพัฒนากระบวนการตั้งแตรหัส PM ๑-๖ เผยแพรท้ังทางเว็บไซดของ
สป.มท. และทางเอกสาร

PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสราง
คุณคาและกระบวนการสนับสนุน โดยมี
วิธีการในการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลตามขอกําหนด
ท่ีสําคัญ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

3 มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (เปนสวนหน่ึงของ
การพัฒนาบุคลากร)


ใช


ไมใช

๑. จัดการเรียนรูผาน CoP (Community of Practice) และเอกสารความรู เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก อบรมหลักสูตรการบริหารสมรรถนะ การสัมมนาตางๆ
ไดแก การกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
การวางแผนกลยุทธ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทําแผน
ระบบสมรรถนะการพัฒนา ทักษะการใชคอมพิวเตอร การใช internet  เทคนิค
การจัดทําฐานขอมูล เปนตน

๒. มกีารพัฒนาบุคลากรหลักสูตรตางๆ การจัดทํายุทธศาสตร การติดตามประเมนิผลวางแผน
การทํางานเปนทีม

๓. มีการเรียนการสอนทางไกลหรือ e learning เชน เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคนิคการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร

4 มีการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไป
ปฏิบัติจริง 

ใช

ไมใช

๑. แจงเวียนใหเจาของกระบวนการท่ีสรางคุณคาและสนับสนุนนําตัวช้ีวัด มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไปปฏิบัติจริงตามหนังสือท่ี มท. ๐๒๐๗.๒/ว ๖๐๙ ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
และใหเจาของกระบวนการสื่อสารภายในหนวยงาน  และรายงานผลการดําเนินให
ฝายเลขาคณะทํางาน  PMQA  หมวด ๖ ทราบเปนระยะๆ

๓ . ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔ เจาของกระบวนการใหขอมูลการนํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติจริง  โดย
- จัดทําคําสั่งแบงงานและสื่อสารภายใน
- จัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคล หนวยงาน
- จัดทําผังข้ันตอนงานแสดงใหเห็นชัดเจน
- จัดทําโครงการและกําหนดปฏิทินทํางาน   เชน การวิจัยและพัฒนา การจัดทําแผน-

   พัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผล การนํานโยบายเรื่องยาเสพติดไปปฏิบัติ เปนตน

PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสราง
คุณคาและกระบวนการสนับสนุน โดยมี
วิธีการในการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลตามขอกําหนด
ท่ีสําคัญ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
นํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ 

ใช

ไมใช

คณะทํางานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยเริ่มจาก
- ใหมีวิทยากรบรรยายกระบวนการพัฒนาการจัดการ  ไดแก ทําไมตองจัดการกระบวนการ
และจัดกระบวนการอยางไร

- รับทราบแนวทางและเครื่องมือการนําไปปฏิบัติจริงของเจาของกระบวนการ แนวทาง
การออกแบบกระบวนการ การควบคุมการทํางานและการปรับปรุงกระบวนการ

PM 5 สวนราชการตองกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของกระบวนการท่ีสราง
คุณคาและกระบวนการสนับสนุน โดยมี
วิธีการในการนํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไป
ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลตามขอกําหนด
ท่ีสําคัญ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

1 มีแนวทางในการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการกระบวนการท่ีสรางคุณคา
และสนับสนุน (ควรนําจากผูรับบริการ
และผูมีสวนไดเสียมาประกอบการ
พิจารณาและดําเนินการ)


ใช


ไมใช

สป.มท.โดยเจาของกระบวนการมีสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียและลูกคาโดยแบบสอบถามและประเมินทาง  internet intranet ของ สป.มท. แลว
ประเมินนําผลมาปรับปรุงการทํางานเปนรายสํานัก/กอง/งาน/กิจกรรม เชน การใหบริการ
งานของสถาบันดํารงราชานุภาพ (งานฝกอบรม งานวิจัยและพัฒนา งานใหบริการแก
หนวยงานภายนอกเรื่องสถานท่ีอบรม) งานเรื่องราวรองทุกข งานการขาว งานบริหาร
งบประมาณ งานสารบรรณอิเล็คทรอนิคส การนํานโยบายไปปฏิบัติดานยาเสพติด ฯลฯ

2 มีแนวทางในการปองกันไมใหเกิด
ขอผิดพลาด การทํางานซํ้า และการ
สูญเสียในการดําเนินการ


ใช


ไมใช

๑. จัดใหมีการสงเสริมแบงปนความรูและสรางการเรียนรูรวมกัน นําเทคโนโลยีมาใชในการ
เผยแพร เชน มีการประชุมทางไกล elearning จัดทําเอกสารความรูเผยแพร

๒. นําระบบการเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนเลิศเพ่ือนําความรูมาพัฒนางาน เชน
การดูงานตนทุนและความคุมคาท่ีกรมสรรพากร กรมชลประทาน กรมควบคุมโรค
เรื่องการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล เปนตน

๓. คณะทํางานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เพ่ือรับทราบแนวทาง
การปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซํ้าและการสูญเสียในการดําเนินการ  ดังน้ี
- เจาของกระบวนการวิเคราะหขอมูลจากกระบวนการทํางานและระบบงานโดยปกติ
- มีการจัดประชุมความกาวหนาประจําเดือน
- มีการประเมินความพึงพอใจ
- มีการจัดทําโครงการระบุกิจกรรมยอยและกรอบเวลาดําเนินงานและกําหนดเปนตัวช้ีวัด
รายบุคคล

PM 6 ๑. สวนราชการตองมีการปรับปรุง
กระบวนกระบวนการท่ีสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือใหผล
การดําเนินดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอ
ผิดพลาด การทํางานซํ้า และความ
สูญเสียจากผลการดําเนินการ

คะแนน 5.00



แบบฟอรม Self Certified FL

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
รหัส แนวทางดําเนินการ ประเด็นยอยการพิจารณา ดําเนินการ

ครบถวน
คําอธิบายผลการดําเนินงานเพ่ิมเติม

3 แสดงตัวอยางท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการ
ซ่ึงตองสนองตอบตอขอกําหนดท่ีสําคัญ
และตัวช้ีวัดของกระบวนการไดอยาง
ชัดเจน


ใช


ไมใช

กระบวนการท่ีมีการปรับปรุงกระบวนการ ซ่ึงตอบสนองขอกําหนดท่ีสําคัญและตัวช้ีวัดชัดเจน
ตัวอยางเชน
๑. กระบวนการท่ีเนนความรวดเร็ว ทันเวลา

- การรายงานสถานการณขาว ซ่ึงมีขอกําหนดท่ีสําคัญคือ ทันเหตุการณ และกําหนด
ตัวช้ีวัดรอยละของขาวท่ีรายงานไดอยางรวดเร็วถูกตองและครอบคลุมผูรับบริการ

- กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต.  มีขอกําหนดท่ีสําคัญ ไดแก
 รวดเร็ว และถูกตอง มีตัวช้ีวัดคือรอยละของงาน/กิจกรรมประสานสงเสริมสนับสนุน
ศอ.บต. ท่ีดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๐ วัน

- กระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข ขอกําหนดท่ีสําคัญคือ รวดเร็ว มีตัวช้ีวัดคือ
รอยละของเรื่องราวรองทุกขท่ีดําเนินการแลวเสร็จภายใน ๓ วัน

- งานประชาสัมพันธ มีขอกําหนดท่ีสําคัญคือ รวดเร็ว มีตัวช้ีวัด คือ รอยละของขาว
ท่ีเผยแพรไดตามกําหนด

๒. กระบวนการท่ีเนนความถูกตอง สอดคลอง  เชน
- งานกิจการตางประเทศ ขอกําหนดท่ีสําคัญคือ ความถูกตอง ตวัช้ีวัด คือ รอยละ
ความถูกตองของขอมูลดานการตางประเทศ

- การวางแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําปของ มท/สป.มท. ขอกําหนดท่ี
      สําคัญ คือ ความสอดคลอง ตัวช้ีวัดคือ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
      (สอดคลองกับแผนชาติ นโยบายรัฐบาล พันธกิจ ฯลฯ)

4 มีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับการปรับปรุงแลวใหบุคลากร
ท่ีเก่ียวของทราบ


ใช


ไมใช

๑. แจงเวียนสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการท้ังหมด เผยแพรใหเจาของกระบวนการ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือสื่อสารภายในหนวยงาน

๒. เผยแพรทางเว็บไซดของ สป.มท. ในสวนของสถาบันดํารงราชานุภาพ

PM 6 ๑. สวนราชการตองมีการปรับปรุง
กระบวนกระบวนการท่ีสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุน เพ่ือใหผล
การดําเนินดีข้ึนและปองกันไมใหเกิดขอ
ผิดพลาด การทํางานซํ้า และความ
สูญเสียจากผลการดําเนินการ

คะแนน 5.00
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