คู่มือกระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๖
กระบวนงาน : การสรุป ติดตาม และประสานการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ
ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
สานักงานปลัดรกระทรวงมหาดไทย

คานา
คู่มือเล่มนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
จัดการความรู้ Knowledge
Management โดยจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนปฏิบัติงาน ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล
โดยไม่ปรากฏชัดแจ้ง ( Tacit knowledge) ให้กลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ได้ (Explicit knowledge) โดยนามาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และทักษะในกระบวนงาน : การสรุป ติดตาม
และประสานงานการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรในสังกัดกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป. ในการพัฒนากระบวนการทางาน และ
ผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น สามารถส่งมอบผลผลิตและการบริการที่ มีคุณภาพ
ให้ แก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๖
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นาไปศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กระบวนงานดังกล่าว หากผู้อ่านพบเห็นข้อบกพร่อง หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้กลุ่ม
งานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ได้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
พฤษภาคม ๒๕๖๐
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แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
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ภาคผนวก ก : ตัวอย่างการจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการฯ ที่ผ่านมา
ภาคผนวก ข : ตัวอย่างการจัดทาเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการฯ ที่ผ่านมา
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SIPOC Model : ขั้นตอนการจัดทาสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
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2

SIPOC Model : ขั้นตอนการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ส่วนที่สอง ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
1. ความสาคัญของกระบวนการ
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการอานวยการและกากับดูแลการปฏิบัติงานของกรม รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยการ ขับเคลื่อน นโยบาย ของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ แปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย มี
ความมุ่งมั่น ต่อการ นาองค์การด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางขององค์การ ที่ชัดเจน ภายใต้
ปรัชญา “บาบัดทุกข์ บารุงสุข ” ให้กับพี่น้องประชาชน โดยผู้บริหาร สป.มท.ได้สื่อสารสั่งการ/บอกเล่า
ประสบการณ์ความรู้/ถ่ายทอดคาแนะน-าแนวทางปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัดทั้งในราชการส่วนกลาง
และส่ วน
ภูมิภาค โดยสอดแทรกผ่านเวทีการประชุม/สัมมนาต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
การสั่งการหรือการให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน และการกากับดูแล ติดตามประเมินผล เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ และเป็นหน้าที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาชิกในองค์ การได้เข้าใจถึงสิ่งที่ต้องกระทาเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย และการ
ประชุมหารือข้อราชการสาคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือ
ข้อราชการ และประสานติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย และมี
ปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการสาคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการดังกล่าว ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
จัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้สั่งการและมอบหมายให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กากับ/ติดตาม
และจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ ของปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่ได้สั่งการในเวทีการประชุมหารือข้อราชการฯ นาเรียนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบโดยเร็ว
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือข้อราชการในแต่ละครั้ง รวมทั้งมอบหมายให้กลุ่มงานสนับสนุน
ปลัดกระทรวง สป.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการในแต่ละ
ประเด็น แล้วประมวลผล จัดทาเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ นาเรียนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
โดยเร็วเพื่อใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการกากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการต่อไป
2. หน่วยดาเนินงาน คือใคร หน่วยงานสนับสนุนคือใคร
2.1 หน่วยดาเนินงาน คือ กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.2 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย
2.2.1 กลุ่มผู้บริหาร/กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย ได้แก่ รัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

-22.2.2 กลุ่มส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อสั่งการ/นโยบาย/ข้อมูลข่าวสาร/คาแนะนา/แนวทางการปฏิบัติราชการ
3. ผลผลิตของกระบวนการ และมาตรฐานของผลผลิตคืออะไร เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระบวนการคืออะไร
3.1 ผลผลิตของกระบวนการ ประกอบด้วย
3.1.1 ชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงาน กากับดูแล
ติดตามให้ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ได้ดาเนินการในประเด็นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
3.1.2 ชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้ส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ได้
ดาเนินการในประเด็นงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการ
3.1.3 ชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินการ ที่ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ได้ดาเนินการตามข้อสั่งการในข้อ
3.1.1 และ 3.1.2
3.1.4 ชุดไฟล์ข้อมูลตามข้อ 3.1.1 – 3.1.3 ที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์สาเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง หรือการถ่ายทอด/เชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภารกิจอื่น
3.2 มาตรฐานของผลผลิต คือ คุณภาพของชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย/ปลัดกระทรวงมหาดไทย และชุดเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินการ ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน จัดทาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
3.3 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการ คือ ชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการฯ และชุดเอกสาร
สรุปผลการดาเนินการฯ ที่จัดทาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด สามารถนาเสนอให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทยรับทราบและหรือพิจารณาสั่งการเพิ่มเติม รวมทั้งใช้เป็นเครื่องทางการบริหารในการกากับดูแลและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
4. ผู้รับบริการ /ผู้มีส่วนได้เสีย คือใคร และมีความต้องการอะไรบ้าง
4.1 ผู้รับบริการ ประกอบด้วย
4.1.1 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4.1.2 กลุ่มผู้บริหาร/กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติราชการ
ประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท., รมช.มท., ปมท., รอง ปมท., กรม,
รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานในสังกัด มท.)

-3ผู้รับบริการกลุ่มนี้ต้องการเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ เอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการที่มี
คุณภาพ มีความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารให้ผู้บริหารใช้ในการกากับ
ดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 กลุ่มผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับกรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับบริการกลุ่มนี้ต้องการรับทราบข้อสั่งการ/คาแนะนา/แนวทางการปฏิบัติราชการจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีข้อมูลครบถ้วน/ถูกต้อง/ชัดเจน/เข้าใจง่าย
สามารถเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติได้จริง
4.2 ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ประชาชน และภาคเอกชนซึ่งความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้คือ
ต้องการให้ภาครัฐพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และนาบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ประชาชน
และภาคเอกชนได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความต้องการ
5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการมีดังนี้
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการประกอบด้วย
5.1.1 กลุ่มผู้บริหาร/กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย
ต้องการเอกสาร ชุดสรุปข้อสั่งการ เอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการที่มีคุณภาพ มีความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูล สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารให้ผู้บริหารใช้ในการกากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 กลุ่มผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับส่วนกลาง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ต้องการรับทราบข้อสั่งการ/คาแนะนา/แนวทางการปฏิบัติราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีข้อมูลครบถ้วน/ถูกต้อง/ชัดเจน/เข้าใจง่าย สามารถเป็นแนวทางในการนาไป
ปฏิบัติได้จริง
5.2 ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ประชาชนและภาคเอกชน ต้องการให้ภาครัฐพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และนาบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการ
5.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย
5.4 ประสิทธิภาพของกระบวนการคือ ระดับความสาเร็จของกระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอน
การทางานที่สามารถจัดทาได้ตามแผนงาน/กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ และเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ และ
เอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย

-45.5 ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
การจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ และเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ เป็นการประหยัดต้นทุน ลด
ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดาเนินงานได้ นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่ชุดสรุปข้อสั่งการ/สรุปผลการ
ดาเนินการ ผ่านทาง Social เพื่อเป็นคลังข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป
ได้อย่างกว้างขวาง ไม่จากัดพื้นที่ ไม่จากัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งยัง
เป็นสื่อ (media) ในการนาเสนอผลงานของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ได้อีก
ด้วย
6. ความท้าทาย ความยากของกระบวนการ(ตามพันธกิจ ปฏิบัติการ และทรัพยากรบุคคล)
ในกระบวนการจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ และเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ มีปัจจัยที่เป็น
ความท้าทาย หรือความยากของกระบวนการ ดังนี้
6.1 ในการประชุมหารือแต่ละครั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่ง
การในประเด็นงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ในเวลาที่
รวดเร็วและทันเวลาต่อการใช้ผลิตเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ หรือเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ
6.3 ความสาเร็จของกระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอนการทางานที่สามารถจัดทาได้ตามแผนงาน/
กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
6.4 ความพึงพอใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีต่อชิ้นงานชุดสรุปข้อสั่งการ/ชุดสรุปผลการ
ดาเนินการที่กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.นาเสนอ
7. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
ในการจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ และเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ มีแนวทางในการ
ออกแบบตาม Flow Chart ดังนี้
(
TP:

)
TP:

6W 1H

-5-

8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ได้ดาเนินการจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ และเอกสารชุด
สรุปผลการดาเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม 2560) โดยสามารถจัดทาได้
แล้วเสร็จตามแผนงานและกรอบเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารได้นาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการ
กากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรม รัฐวิสาหกิจ และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-8ส่วนที่สาม
กระบวนการดาเนินงาน
1. ผัง SIPOC (รายละเอียดตาม SIPOC Model ที่แนบ)
2. คาอธิบาย SIPOC (รายละเอียดตาม SIPOC Model ที่แนบ)
3. รายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน
3.1 เป้าหมายผลผลิต ชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ และชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินการ
ที่จัดทาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหาร ในการกากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน ในกระบวนงานการจัดทาชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ และชุดเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินการ มีขั้นตอน/วิธีการดังนี้
3.2.1 ศึกษารายละเอียดนโยบายรัฐบาล นโยบาย รมว.มท.และแนวทางการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร มท. โดยการเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทาร่างเอกสาร
ชุดสรุปข้อสั่งการ/เอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ และขอรับคาแนะนาจากผู้บริหาร
3.2.3 ปรับปรุงร่างเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ/เอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ ตามคาแนะนา
ของผู้บริหาร
3.2.4 จัดทาเป็นเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการ/เอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการ นาเรียน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบ/พิจารณาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
3.2.5 จัดเก็บชุดสรุปข้อสั่งการ/ชุดสรุปผลการดาเนินการ ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ชุด
สรุปข้อสั่งการ/สรุปผลการดาเนินการ ผ่านทาง Social Media เพื่อเป็นคลังข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับ
บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง ไม่จากัดพื้นที่ ไม่จากัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นสื่อ (media) ในการนาเสนอผลงานของกระทรวงมหาดไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ได้อีกด้วย
4. วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทีกเสียง
5. ข้อกาหนดที่สาคัญ ประกอบด้วย
5.1 คุณภาพของชุดสรุปข้อสั่งการ/ชุดสรุปผลการดาเนินการ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
5.2 ความทันต่อเวลาในการนาเสนอ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน
6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดประกอบด้วย
6.1 ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของชุดสรุปข้อสั่งการการ/ชุดสรุปผลการดาเนินการ ที่จัดทาแล้ว
เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด

-97. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบ และการลดค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ

ส่วนที่สาม กระบวนการดาเนินงาน แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
- 10 กระบวนงาน : การสรุป ติดตาม และประสานการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
SIPOC 1 : ขั้นตอนการจัดทาสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : ชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการของ รมว.มท. / ปมท.
ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการของ รมว.มท. / ปมท. ที่จัดทาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลลัพธ์ : ปมท.มีชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการกากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ ที่ ปมท.รับทราบและใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการกากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ : 1.กรอบระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน 2. คุณภาพของชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ (ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล)
ตัวชี้วัดกระบวนการ: ระดับความสาเร็จตามขั้นตอนของกระบวนงานที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
Delivering Process
Suppliers
Input
Process
Output
Customer/Feedback
S1 รัฐบาล
I1 ประเด็นข้อสั่ง P1 ประสาน สนผ.สป.เพื่อติดตามวัน/เวลา/สถานที่/ระเบียบวาระการ
O1 (ฉบับ
D1 กสป.สป. Customer
S2 ผู้บริหาร มท. การของ รมว.มท. ประชุมหารือข้อราชการของ รมว.มท./ปมท.
ร่าง) ชุดสรุป จัดส่งชุดสรุปข้อ C1 ปมท.
(รมว.มท.
I2 ประเด็นข้อสั่ง P2 เข้าร่วมการประชุมตาม P1 พร้อมทั้งจดบันทึกสาระสาคัญตามประเด็น ข้อสั่งการที่
สั่งการฯ ในรูป Stake Holders
รมช.มท. ปมท.,
การของ ปมท.
ข้อสั่งการของ รมว.มท./ปมท.ที่ได้สั่งการในที่ประชุมฯ (Tp 3 - 4 ชม.)
นาเสนอให้
แบบหนังสือ
S1 กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติราชการ
รอง ปมท.ฯลฯ)
I3 ปัญหาของ
P3 ประมวลข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อสั่งการตาม P2 จาก ผู้บริหาร
ราชการ
ประกอบด้วยผู้บริหาร มท.(รมว.มท. รมช.มท. ปมท.
S3 หน่วยงานที่ ประชาชน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเรียบเรียงเป็นเอกสาร พิจารณา
นาเรียน ปมท. รอง ปมท., อธิบดี, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานในสังกัด)
เกี่ยวข้องกับข้อสั่ง I4 ข้อมูลข่าวสาร (ฉบับร่าง) ชุดสรุปข้อสั่งการฯ และขอรับคาแนะนาจากผู้บริหาร
เบื้องต้น
โดยผ่านการ
S2 กลุ่มผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งใน
การของ รมว.มท./ ที่เกี่ยวข้องกับ
P4 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับร่าง) สรุปข้อสั่งการให้เป็นไปตามคาแนะนาของ
O2 ชุดสรุป กลั่นกรองความ ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อาเภอ องค์กรปกครอง
ปมท.
ประเด็นข้อสั่งการ ผู้บริหาร
ข้อสั่งการฉบับ ถูกต้อง ตามสาย ส่วนท้องถิ่น
S4 ประชาชน
เช่น นโยบาย/
P5 จัดทาเป็นเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการของ รมว.มท./ปมท. และนาเสนอต่อ สมบูรณ์ที่
การบังคับบัญชา S3 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กานัน
Krs1 ประเด็น แผนงาน กฎหมาย ปมท.เพื่อทราบ/พิจารณาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
ปรับปรุงตาม (ผ่าน ผช.ปมท. ผู้ใหญ่บ้าน
ข้อสั่งการของ
ฯลฯ
Krp1 ระดับความสาเร็จของการทางานแต่ละขั้นตอนที่จัดทาได้ตาม
ข้อแนะนาของ สมคิด)
S4 สนผ.สป.
รมว.มท. / ปมท.ที่ Kri1 ประเด็นข้อ แผนงาน/กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
ผู้บริหาร
Td1 นาเสนอ
S5 ประชาชน
มีความชัดเจน
สั่งการมีความ
Krp2 ผู้บริหารมีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา/ให้คาแนะนาเพิ่มเติมต่อ
Kro1
ชุดสรุปข้อสั่ง
S6 ภาคเอกชน
Krs2 หน่วยงาน ชัดเจน
งานที่นาเสนอ
คุณภาพของ การถึงห้อง ผช. Feedback
ให้ข้อมูลที่ชัดเจน
Kri2 ได้รับข้อมูล Tp1 กรอบเวลา : จัดทาสรุปข้อสั่งการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑ วันทาการ
ชุดสรุปข้อสั่ง ปมท.ไม่เกิน ๑
F1 ระดับความพึงพอใจของ ปมท.และผู้บริหารที่มี
และทันเวลา
ข่าวสารที่ชัดเจน นับถัดจากวันที่มีการประชุม
การ (ความ
วันทาการนับถัด ต่อชิ้นงานที่นาเสนอ
และทันเวลาที่
ถูกต้องและ
จากวันที่มีการ
F2 ระดับความเข้าใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการใช้
ครบถ้วนของ ประชุม
ได้รับจาการสั่งการ/ติดตามงานของ ปมท.
ข้อมูล)
Krc 1ชุดสรุปข้อสั่งการมีความชัดเจน
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ส่วนที่สาม กระบวนการดาเนินงาน แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.
- 11 กระบวนงาน : การสรุป ติดตาม และประสานการดาเนินงานให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
SIPOC 2 : ขั้นตอนการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต : ชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.มท. / ปมท.
ตัวชี้วัดผลผลิต : ร้อยละของชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.มท. / ปมท. ที่จัดทาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลลัพธ์ : ปมท. มีชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการฯเพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหารในการกากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละของชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ ที่ ปมท.รับทราบและใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการกากับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ : 1.กรอบระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน 2. คุณภาพของชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการ (ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล)
ตัวชี้วัดกระบวนการ: ระดับความสาเร็จตามขั้นตอนของกระบวนงานที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
Delivering Process
Suppliers
Input
Process
Output
Customer/Feedback
S1 รัฐบาล
I1 ชุดสรุปข้อสั่งการ รอการดาเนินงานจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 2 สัปดาห์ นับจากวันมีข้อ O1 (ฉบับร่าง)
D1 กสป.สป.
Customer
S2 ผู้บริหาร
ของ รมว.มท./ปมท. สั่งการ
ชุดสรุปผลการ
จัดส่งชุดสรุปผล
C1 ปมท.
(รมว.มท. รมช.มท., I2 ข้อมูลผลการ
การดาเนินงานฯ Stake Holders
P1 เมื่อครบ 2 สัปดาห์ ดาเนินการทบทวน ตรวจสอบประเด็นข้อสั่งการ ดาเนินงานฯ
ปมท. ฯลฯ)
ดาเนินงานจาก
ในรูปแบบหนังสือ S1 กลุ่มผู้กาหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ
ที่มี Timeline จะต้องติดตามผลการดาเนินงาน หรือประเด็นที่ผู้บริหาร ที่นาเสนอให้
S3 หน่วยงานที่
หน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ผู้บริหารพิจารณา ราชการ นาเรียน ราชการ ประกอบด้วยผู้บริหาร มท.
ต้องการทราบผลเร่งด่วน
เกี่ยวข้องกับข้อสั่ง
I3 ข้อมูลข่าวสาร
ปมท.โดยผ่านการ (รมว.มท., รมช.มท., ปมท., รอง ปมท.,
P2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้น
การของ รมว.มท./ เกี่ยวกับนโยบาย/
O2 ชุดสรุปผล กลั่นกรองความ
อธิบดี, รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด)
ตามประเด็นข้อสั่งการ เพื่อขอทราบผลการดาเนินงาน (Tp 2 วัน)
ปมท.
แผนงาน/กฎหมาย
S2 กลุ่มผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
P3 ถ้าประเด็นข้อสั่งการใดไม่ได้รับข้อมูลภายในเวลา 2 วัน ให้เก็บ การดาเนินงานฯ ถูกต้องเหมาะสม
S4 ประชาชน
ฯลฯ
ฉบับสมบูรณ์ที่
ตามสายการบังคับ ปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นข้อสั่งการนั้นไว้สาหรับการติดตามในรอบต่อไป
Krs1 ประเด็น
Kri1 ประเด็นข้อสั่ง
บัญชา
อาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
P4 ประมวลข้อมูลผลการดาเนินงานจาก P2 และเรียบเรียงเป็นเอกสาร ปรับปรุงตาม
ข้อสั่งการของ
การ/ข้อมูลข่าวสารมี (ฉบับร่าง) ชุดสรุปผลการดาเนินงานฯ และขอรับคาแนะนาจากผู้บริหาร ข้อแนะนาของ
(ผ่าน ผช.ปมท.)
S3 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กานัน
รมว.มท./ปมท.ที่มี ความชัดเจน
Td1 นาเสนอ
ผู้ใหญ่บ้าน
P5 แก้ไข (ฉบับร่าง) สรุปผลการดาเนินงานฯ ให้เป็นไปตามคาแนะนา ผู้บริหาร
ความชัดเจน
Kri2 ข้อมูลผลการ ของผู้บริหาร
Kro1 คุณภาพ ชุดสรุปผลการ
S4 ประชาชน
Krs2 หน่วยงานให้ ดาเนินงานที่ชัดเจน
S5 ภาคเอกชน
P6 จัดทาเป็นเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินงานฯ และนาเสนอต่อ ปมท. ของชุดสรุปผลการ ดาเนินงานฯ ถึง
ข้อมูลที่ชัดเจนและ
Kri3 ได้รับข้อมูลที่ เพื่อทราบ/พิจารณาใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารต่อไป
ดาเนินงานฯ
ห้อง ผช.ปมท.ไม่ Feedback
ทันเวลา
รวดเร็วทันเวลาที่
(ความถูกต้องและ เกิน 3 วันทาการ
F1 ระดับความพึงพอใจของ ปมท.และ
Krp1 ระดับความสาเร็จของการทางานแต่ละขั้นตอนที่จัดทาได้ตาม
ต้องการใช้ทางาน
ครบถ้วน)
นับถัดจากวันถึง ผู้บริหารที่มีต่อชิ้นงานที่นาเสนอ
แผนงาน/กรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
Tp1 ได้รับข้อมูลไม่
กาหนด Timeline F2 ระดับความเข้าใจของผู้รับข้อมูล
Krp2 ผู้บริหารมีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณา/ให้คาแนะนาเพิ่มเติม
เกิน 2 วันทาการ
ข่าวสารที่ได้รับจาการสั่งการ/ติดตามงาน
ต่อชิ้นงานที่นาเสนอ
นับจากวันติดต่อขอ
ของ ปมท.
Tp1 กรอบเวลา : จัดทาสรุปผลการดาเนินงานฯ แล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน
ข้อมูล
Krc1 ชุดสรุปผลการดาเนินงานฯ มีความ
ทาการ นับถัดจากวันถึงกาหนด Timeline
ชัดเจน
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
1. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้การดาเนินการและการให้บริการดีขึ้น
- มีการประเมินความพึงพอใจ ความต้องการของผู้บริหาร ขอรับคาแนะนา/คาปรึกษาจากผู้บริหาร เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา
อุปสรรค ในการทางานและนามาปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผลการดาเนินงานดีขึ้น
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน/ค้นหาจุดเด่น จุดด้อย ข้อผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ในกระบวนงาน และนามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้
ผลการดาเนินงานดีขึ้น
2. การเผยแพร่และนากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ
2.1 กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.จัดทาชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ/ชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินการ โดยปรับปรุงแก้ไขให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร และนาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.2 ผู้บริหารให้ความเห็นชอบต่อชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ/ชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินการ
2.3 ผู้บริหารใช้ชุดเอกสารสรุปข้อสั่งการ/ชุดเอกสารสรุปผลการดาเนินการ เป็นเครื่องมือทางการบริหารในการกากับดูแล และ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และจังหวัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในเชิงปฏิบัติและเกิดประโยชน์สุขต่อประเทศชาติและประชาชน
2.4 กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง สป.ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร เพื่อนาชุดสรุปข้อสั่งการ/ชุดสรุปผลการดาเนินการ แต่ละ
เรื่อง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ผ่านทาง Social Media เพื่อเป็นคลังข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง ไม่จากัดพื้นที่ ไม่จากัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งยังเป็นสื่อ (media) ในการนาเสนอผลงานของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ได้อีกด้วย

ส่วนที่ 5

ภาคผนวก

(1)

ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างการจัดทาเอกสารชุดสรุปข้อสั่งการฯ ที่ผ่านมา

(2)

ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างการจัดทาเอกสารชุดสรุปผลการดาเนินการฯ ที่ผ่านมา

(3)

