การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวดที่ ๖ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

คู่มือกระบวนการจัดทาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ
ข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

คำนำ
คู่มือกระบวนการจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทยเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA)หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของ
กระบวนการดังกล่าว ซึ่งเป็นกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวดที่ 6 โดยแสดงให้เห็นถึงที่มาและความสาคัญของกระบวนการ ข้อกาหนด ความท้าทาย รวมทั้ง
กระบวนการดาเนินงานที่สาคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานได้ตามเป้าหมาย รวดเร็ว บรรลุข้อกาหนดที่
สาคัญของกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้ปฏิบัติงาน จะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือเล่มนี้ ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้นตามลาดับต่อไป

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลสาคัญของกระบวนการ
การจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย
1. ที่มาและความสาคัญของกระบวนการ
ที่มา
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดาเนินการพิจารณากาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญ
และกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ 2561 โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกระบวนการจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทยเป็น
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักได้ดาเนินการภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาและจ้างจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย
ให้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนตามกระบวนการบริหารงานบุคคลตรงตามความต้องการใช้งาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลบุคคลของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งรองรับการพัฒนา
ของฐานข้อมูลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสาคัญของกระบวนการ
1) ช่วยลดการสูญเสียจากการทางานซ้าซ้อน
2) ทาให้มีการกาหนดขอบเขตในการทางานที่แน่นอน และมีนโยบายที่ชัดเจน
3) เป็นฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย ที่มีความถูกต้อง
แม่นยา ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
การดาเนินงานประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร
4) ช่วยให้เกิดการประสานงานภายในองค์กร ทาให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่นและ
สามารถตรวจสอบความสาเร็จของเป้าหมายได้
2. หน่วยดาเนินงานและหน่วยสนับสนุน
หน่วยดาเนินงาน
กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยสนับสนุน
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) กองคลัง
3) สานักงานจังหวัดทุกจังหวัด

3. ผลผลิตของกระบวนการ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบฐานข้อมูลบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และมีการจัดการข้อมูลบุคคลที่เป็นระบบ
4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการ/
: ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
ความต้องการ : ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน ลดขั้นตอน สะดวกและรวดเร็ว
ในการให้และรับบริการ
/5. ข้อกาหนด...

-25. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีการจัดการ
ข้อมูลบุคคลที่เป็นระบบและเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอน
6. ความท้าทายของกระบวนการ
เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายและระเบียบที่
ออกใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติที่ละเอียดและค่อนข้างซับซ้อนกว่าเดิมรวมทั้งเป็นการเริ่ม
ดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่ออกมาใหม่ดังกล่าวเป็นครั้งแรก จึงต้องดาเนินการด้วยความละเอียด
รอบคอบให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กาหนด จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการที่
เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม รวมทั้ง มีความท้าทายในการออกแบบระบบที่จะต้องนาข้อมูลที่สาคัญ และมีความจาเป็น
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
สัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart)
รูปภาพสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์
เริ่มต้นหรือจบ
กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ
จุดเชื่อมต่อ
ทิศทางการทางาน

/แผนผัง...

- 3แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
ศึกษา วิเคราะห์ สารวจความต้องการ
และกาหนดแผนการดาเนินงาน

จัดทาคาของบประมาณ

แก้ไข/ปรับปรุง

อนุมัติโครงการ

จัดทา TOR/ราคากลาง
กลาง

ดาเนินการจัดจ้าง/ทาระบบ

แก้ไข/ปรับปรุง

ทดสอบระบบ

ตรวจรับระบบ

นาระบบมาใช้งาน

/กระบวนการ...

กระบวนการดาเนินงาน
แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ประจาปี พ.ศ. 2561
กระบวนการ: กระบวนการจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย
ผลผลิต: สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่มีฐานข้อมูลบุคลากรที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ภายหลังจากได้นาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์: การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถรองรับภารกิจ นโยบายและสามารถสนับสนุนการดาเนินงานด้านการเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์:ร้อยละความสาเร็จของการบริหารงานบุคคลตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ: ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายในการดาเนินงาน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัดกระบวนการ:ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามขั้นตอนการจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย

Supplier
1. ผู้บริหารสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่ สป.
3. สานักงานจังหวัด
4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

Input
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.2545
กระทรวงมหาดไทย
- กฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
- โครงสร้างภารกิจและ
อัตรากาลังของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ทะเบียนประวัติข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
ราชการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Process

Output

1. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานและสารวจความต้องการใช้งาน
ข้อมูลบุคคลในการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และกาหนดแผนการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาและจ้างจัดทา
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

1เดือน

2. ดาเนินการจัดทาโครงการตาม
แผนที่ได้กาหนดไว้

12เดือน

-

จัดทาคาของบประมาณ
ขออนุมัติโครงการ
จัดทาTOR/ ราคากลาง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ทดสอบระบบ
ฝึกอบรม

3. ติดตาม/ตรวจสอบ การ
ดาเนินโครงการ

1เดือน

4. ปรับปรุง/แก้ไข และรายงาน
ผลการดาเนินโครงการต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1เดือน

- ระบบฐานข้อมูลบุคคลของ
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เหมาะสมสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน และมีการ
จัดการข้อมูลบุคคลที่เป็น
ระบบ

Customer
-ผู้บริหารระดับสูง
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กองการเจ้าหน้าที่ สป.
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

-5คาอธิบาย SIPOC
กระบวนการจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย
Supplier

:

Input

:

Process

:

ผู้ส่งมอบข้อมูล หรือสิ่ง ที่จะต้องนาไป ใช้ใน กระบวนการ จัดทาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กาหนดนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงมหาดไทย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัดทาทะเบียนประวัติ บันทึก เก็บรักษาและตรวจสอบ ข้อมูลประวัติของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สานักงานจังหวัด บันทึก เก็บรักษา และ
ตรวจสอบ ข้อมูลประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานจังหวัด
4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
ข้อมูลหรือสิ่งที่จะต้องนาไปใช้ในกระบวนการจัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทย
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
3. โครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระบวนการ จัดทาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วย
1. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานและสารวจความต้องการใช้งานข้อมูล
บุคคลในการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
กาหนดแผนการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาและจ้างจัดทาระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาการดาเนินการ 1 เดือน
2. ดาเนินการจัดทาโครงการตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ระยะเวลาดาเนินการ 12 เดือน
- จัดทาคาของบประมาณ
- ขออนุมัติโครงการ
- จัดทา TOR/ราคากลาง
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ทดสอบระบบ
- ฝึกอบรม
/3. ติดตาม...

-63. ติดตาม/ตรวจสอบการดาเนินโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ 1 เดือน
4. ปรับปรุง/แก้ไข และรายงานผลการดาเนินโครงการต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระยะเวลาดาเนินการ 1 เดือน
Output
:
ระบบฐานข้อมูลบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และมีการจัดการข้อมูลบุคคลที่เป็น
ระบบ
Customer :
ผู้กาหนดความต้องการในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย
1. ผู้บริหารสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ สานักงานจังหวัด
4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

/รายละเอียด...

