
การปรับปรุงกระบวนการ
เพ่ือพฒันางานสู่ความเป็นเลศิ



ตา่งคนตา่งมหีนา้ที ่แตก็่ไมไ่ดห้มายความวา่ท าเฉพาะหนา้ทีน่ ัน้เพราะวา่ถา้
คนใดท าหนา้ทีเ่ฉพาะของตวัโดยไมม่องไมแ่ลคนอืน่  งานก็ด าเนนิไปไมไ่ด ้
เพราะเหตวุา่งานทกุงานจะตอ้งพาดพงิกนัจะตอ้งเกีย่วโยงกนั ฉะน ัน้แตล่ะ

คนจะตอ้งมคีวามรูถ้งึงานของผูอ้ ืน่แลว้ชว่ยกนัท า



ความเป็นเลิศขององค์กรไม่ใช่อยู่ที่
มียุทธศาสตร์ที่ดีเลิศ.....แต่อยู่ที่การท าให้เกดิความส าเร็จ

โดยผ่านบุคลากรที่มีความรักความผูกพนัต่อองค์กร

เป็นเลศิได้อย่างไร
ถ้าบุคลากรภายใน มองไม่เห็นจุดหมาย



ผลสัมฤทธ์ิ 3 ระดบั

Strategic เพื่อไปถงึ Vision

Operational ท าให้บรรลุ Mission

Tactical มุ่งไปที่
Effective 
routine 

workเจ้าหน้าท่ี/พนกังาน

หน่วยงาน

ทีมบริหาร
มหาวทิยาลัย
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TQA Score:

PDCA

ประเมินตนเอง
และปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง

PDCA

สร้างระบบ รักษาระบบ
เพือ่ความอยูร่อด พฒันาอยา่งต่อเนื่อง สูค่วามเป็นเลศิ

เพ่ิมความสามารถการแข่งขนั

คู่มอื

กฏระเบียบ

1-3 ปี 3-5 ปี 5-10 ปี



การน าองค์กร
กลยทุธ์ บคุลากร

การปฏิบตัิการ

ลกูค้าผลลพัธ์

การวดั วิเคราะห์
การจดัการความรู้



แนวทางการพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ



ความเป็นระบบ และมีประสทิธิผล สอดคล้องบูรณาการสู่ความส าเร็จของ
องค์กร ผ่านการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง



Blueprint for Change - แผนปฏิบติั

Blueprint for Change ....

ด าเนินการขอ
งบประมาณ โครงการ ....

โครงการ ....

Gap หรือส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 ขัน้ตอน / วธิปีฏบิตังิาน
 เทคโนโลยี
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

Gap หรือส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง
 การจดัแบ่งงานและหน้าที่
 บุคลากร

ภาพรวมล าดบัขัน้ตอนการปรับปรุงกระบวนการ

กระบวนงาน

กระบวนงานปัจจุบนัที ่
คดัเลือกมาปรบัปรงุ

กระบวนงานทีย่งัไม่ได้
ด าเนินการในปัจจุบนั

กระบวนงาน
อนาคต

VS

องคก์ร/บคุลากร
VSCompetency 

ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
Competency 
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
/กลยทุธ์

Worksheet 1: ProcessAnalysis.xls

Worksheet 2: ImplementationPlan.xls



3S for Organization Development

Sense of 
Direction

• วางแนวทาง

• วสัิยทัศน์ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์

Systems

• สร้างระบบ

• บุคลากร มุ่งเน้น และคล่องตัว

Structure

• จบที่กระบวนงาน

• ยืดหยุ่น และเครือข่าย



WS: วางแนวทาง



WS1.1: Vision - Values
Vision

Values



WS1.2: Mission - Service - Customer
Mission Service Customer Customer’s 

expectation



WS1.3: Core Competencies
Mission Core Competencies

Core Competencies



แนวทางการสร้างและวเิคราะห์ระบบงาน

• Process Classification 
FrameworkPCF

• Value Chain

• SIPOC
Value Chain



Process Classification Framework

processframewrk.pdf


ผู้สง่มอบ
ของผู้สง่
มอบ

ผู้สง่มอบ
องค์ก
ร

ผู้จดั
จ าหนา่ย

ลกูค้าStakeholders Customers



กระบวนการสร้างคุณค่า

กระบวนการส าคญัท่ีสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ รับบริการ ผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย และสง่ผลตอ่การบรรลพุนัธกิจหลกั/ยทุธศาสตร์

ของสว่นงาน เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของการจดัสรรทรัพยากร และ

ความคุ้มคา่ของการใช้งบประมาณแผ่นดิน



ผู้สง่
มอบ

ปัจจยั
น าเข้า

กระบวน

การ
ผลผลติ

ผู้ใช้

บริการ

กระบวนการสร้างคุณค่า



กระบวนการท่ีช่วยสนับสนุนให้กระบวนการสร้างคุณค่า
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กระบวนการ
ด้านสารบัญ การเงิน/งบประมาณ กระบวนการทรัพยากร
บุคคล กระบวนการจัดซือ้จัดจ้างและพัสดุ กระบวนการด้าน 
IT กระบวนการวางแผน เป็นต้น

กระบวนการสนับสนุน



ตวัอยา่งกระบวนการสนบัสนนุและขอ้ก าหนดที่
ส าคญั

รายชือ่กระบวนการ
สนับสนุน

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

ของกระบวน

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญั
ของกระบวนการ

กระบวนการรับ-สง่
หนังสอืภายนอก

รับ-สง่เอกสารรวดเร็ว รอ้ยละของหนังสอืภายนอก

ทีรั่บไดภ้ายใน 2 วัน

กระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง ความทันเวลา รอ้ยละของโครงการทีส่ามารถ
จัดซือ้จัดจา้งไดทั้นตามแผนงาน

กระบวนการพัฒนา
บคุลากร

สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ
ของบคุลากร

รอ้ยละของบคุลากรทีไ่ดรั้บการ
พัฒนาตามสมรรถนะทีก่ าหนด



Systematic Process for Making 
Systemic Change

WS: สร้างระบบ



การ

จัดการเรียน

การสอน

การจัดการการ

วจัิย

S
U

P
P
O

R
T
  

A
C
T
IV

IT
IE

S

PRIMARY  
ACTIVITIES

Ex: Value Chain

บริการ

วชิาการ

ท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์

กระบวนการบริหารงบประมาณ

กระบวนการสนบัสนนุระบบเอกสารราชการ
กระบวนการจดัการระบบสารสนเทศ

กระบวนการสนบัสนนุพสัด(ุฝ่ายบริหารทัว่ไป)
กระบวนการสนบัสนนุสื่อโสตทศันปูกรณ์
กระบวนการสนบัสนนุด้านอาคารสถานท่ี 

บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ



C1 C2 C3 C4

S1

S4

S2
S3

S5
S6

S7

บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ

หน่วยงานของเรา...
S
U

P
P
O

R
T
  

P
ro

ce
ss

CORE
PROCESS



C1

ประสานงาน

การพัฒนา

หลักสตูร

C2

ประสานงาน

ดา้นทะเบยีน

นักศกึษา

S
U

P
P
O

R
T
  

P
ro

ce
ss

CORE
PROCESS

C3

ประสานงาน 

MUGE

C4

S1 ธุรการ

S4

S2 สารสนเทศ
S3 การจดัประชมุ

S5
S6

S7

บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ

กองบริหารการศกึษา...



Suppliers

Inputs

Process

Customers

Outputs

Outcome
3

1

2
สนิคา้หรอืบรกิารคอือะไร

ผูรั้บสนิคา้หรอืบรกิารคอืใคร

ความตอ้งการคอือะไร

4

5

6

กระบวนการทีเ่หมาะสมคอือยา่งไร

ปัจจัยน าเขา้ของกระบวนการคอือะไร

ผูส้ง่มอบปัจจัยคอืใคร

องคก์ร
ของเรา

Supplier CustomerOutput
Process

Input

Partners
7

คูค่วามรว่มมอืคอืใคร

Customer of
Customer

8

Stakeholders อ่ืน
9



Inpu
t
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Process

Inpu
t

Out
put

Process

กอง.... กอง.... กอง....

กอง....

กอง....กอง....

นกัศกึษา/
ผู้ใช้บริการ

ต่อเน่ืองเช่ือมโยง



ความต้องการลูกค้า / ผู้รับบริการฯ -SIPOC-KPIs

S CP

Supplier Inputs Process Outputs Customer

• _____
• _____
• _____
• _____

• _____
• _____
• _____
• _____

ก าหนดความต้องการก าหนดความต้องการ

KPIs KPIs



หน่วยงานของเรา...

• ผลติภณัฑ์

• บริการ
สง่มอบ
อะไร

• ลกูค้า

• ผู้ใช้บริการ
ให้ใคร

AS IS

To BE



หน่วยงานของเรา...

• บริหารทรัพยากรบคุคล

• พฒันาบคุคลากร

• สวสัดกิาร

• ฐานข้อมลู

กระบวนการ
ท างานหลกั

• ธรุการ

• IT 

• ฯลฯ

กระบวนการ
สนบัสนนุ

AS IS

To BE



Stakeholder Input Process Output Customers

Stakeholder requirement Input Specification
Process 

Specification
Output Specification

Customer 
Requirement

ข้อก าหนดของ
กระบวนการ KPI KPI



Stakeholder Input Process Output Customers

Stakeholder requirement
Input 

Specification
Process Specification

Output 
Specification

Customer’s 
Expectation





การจดัการกระบวนการ

Process Management : PM

ขั้นตอนและวิธีการจดัการกระบวนการ

ในองคก์าร



การจดัการกระบวนการ

(Process Management)
กระบวนการที่สรา้งคุณค่า กระบวนการสนับสนุน

การก าหนดกระบวนการ

ที่สรา้งคณุค่า

การจดัท าขอ้ก าหนด

ที่ส  าคญั

การออกแบบกระบวนการ

เพื่อตอบสนองตอ่ขอ้ก าหนด

การควบคมุและการปรบัปรุง

กระบวนการ

การลดค่าใชจ้า่ย การ

ตรวจสอบ และประเมิน

การก าหนดกระบวนการ

สนับสนุน

การจดัท าขอ้ก าหนด

ที่ส  าคญั

การออกแบบกระบวนการ

เพื่อตอบสนองตอ่ขอ้ก าหนด

การควบคุมและการปรบัปรุง

กระบวนการ



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

ความหมายของกระบวนการ :

INPUT Process OUTPUT

ขั้นตอน 1 ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3

คน เครื่องจกัร 

เครื่องมือ เทคนิค 

และวสัดุ

ผลิตภณัฑ ์หรือ

บริการ
กระบวนการผลิต/การใหบ้ริการ

• กิจกรรมที่เช่ือมโยงกนั เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิตหรือบริการใหแ้ก่ผูร้บับริการ

และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทั้งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร

• โดยทัว่ไปกระบวนการ ประกอบดว้ย คน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เทคนิค และวัสดุ มาท างาน

ร่วมกนัตามขั้นตอน เพ่ือสรา้งผลิตภณัฑ ์หรือบริการ

Controls

Mechanisms



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

(Process Management)

ระดบัชั้นของกระบวนการ :
• การวิเคราะหเ์พ่ือก าหนดกระบวนการสรา้ง

คุณค่า ตอ้งพิจารณาก าหนดระดบัชั้นของการ

วิเคราะห์เพ่ือทอนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ลงมา

จนถึงกระบวนการในระดับปฏิบัติการและ

ความรบัผิดชอบในการปรบัปรุงงาน

ระดบั 3

ระดบั 1

ระดบั 2



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

(Process Management)

เครือ่งมือในการวิเคราะหก์ระบวนการ :

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Process description :

Process Map :



หลกัการและแนวคิดการจดัการกระบวนการ

Control Phase :
• การจดัท ามาตรฐานการท างาน

• การควบคุมกระบวนการท างาน

• การแกไ้ขสิง่บกพรอ่งในกระบวนการ

Improvement Phase :
• การพฒันาศกัยภาพบุคลากร

• การปรบัปรุงสถานที่ท  างาน

• การปรบัปรุงกระบวนการท างาน

Design Phase :
• การวางแผนกระบวนการ

• การจดัท าขอ้ก าหนดของกระบวนการ

• การออกแบบกระบวนการ

3 ส่วนหลกั ของการจดัการกระบวนการในองคก์าร :



Design Phase : ตวัอยา่งการก าหนดตวัช้ีวดัขอ้ก าหนดท่ีส าคญั

ประโยชนใ์นการควบคมุ

กระบวนการ

กระบวนการท างาน ขอ้ก าหนด ตวัชีว้ดั

การขาย • มลีกูคา้ใหมเ่พิม่ข ึน้
• รกัษาลกูคา้เกา่ทีม่อียู่
• ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัลกูคา้ทนัสมยั

• จ านวนลกูคา้ใหม่
• อตัราการสญูสยีลกูคา้
• อตัราการเขา้เยีย่มลกูคา้

จดัซือ้/จดัจา้ง • วตัถดุบิมคีณุภาพ • อตัราการ Reject วตัถดุบิจาการตรวจของ QC

การจดัการคลงัวตัถดุบิ • วตัถดุบิทีจ่ดัเก็บมสีภาพทีส่มบรูณ์ • อตัราการเสยีหายของวตัถดุบิทีจ่ดัเก็บ

การจดัการคลงัส าเร็จรปู • สนิคา้ทีจ่ดัเก็บมสีภาพทีส่มบรูณ์ • อตัราการเสยีหายของสนิคา้ทีจ่ดัเก็บ

การออกแบบผลติภณัฑ์ • สนิคา้ทีอ่อกแบบตรงกบัความตอ้งการ • อตัราการยอมรบัสนิคา้จากลกูคา้

การตรวจสอบคณุภาพ • ไมม่วีตัถดุบิหรอืสนิคา้ทีไ่มม่คีณุภาพ • อตัราการพบปญัหาของวตัถดุบิในกระบวนการผลติ

การจดัการและการพฒันาทรพัยากรบคุคล • ไดบ้คุลากรมคีณุสมบตัติรงตามความตอ้งการใน
เวลาทีก่ าหนด
• บคุลากรไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหท้นักบั
เทคโนโลยสีนบัสนนุการด าเนนิกจิการ

• ระยะเวลาในการสรรหาบคุลากร
• อตัราของบคุลากรทีไ่ดต้รงกบัคณุสมบตัทิ ีก่ าหนด
• อตัราของบคุลากรทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิความรู ้
และทกัษะหลงัการอบรม



Control Phase : การควบคมุกระบวนการท างาน
การควบคมุดว้ยตวัช้ีวดั :
• ผลผลิตและผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ส  าคญั

• ตวัช้ีวดั และผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจน

• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ไดต้ามความตอ้งการ

KPI
In-Process KPI

การควบคมุดว้ยการก าหนดมาตรฐานการท างาน :
• ก าหนดมาตรฐานการท างาน 

• Work Manual /Work Instruction
• ก าหนดจุดควบคุมในแตล่ะขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
• อบรมพนักงานในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการท างาน

• ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผล ตามจุดควบคุม



มาตรฐานการท างานท่ีดี :
• ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย ชดัเจน ไม่คลมุเครือ

• อาจใชรู้ปภาพอธิบายประกอบ

• มีการทดลองเพ่ือปรบัแตง่ ก่อนน าไปใชง้าน

• มีการฝึกอบรม ก่อนน าไปปฏิบตังิาน 

Work Instruction/Work Manual

มาตรฐานการท างาน :
• เป็นเครื่องมือที่ประกนัว่า บุคลากรตา่งคนกนั ณ เวลาตา่งกนั ท างานอยา่งเดียวกนั ไดผ้ลผลิตและใชเ้วลา

ในการด าเนินงานใกลเ้คียงกนั

• เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมบุคลากร ที่ยา้ยมาใหม่ หรือการฝึกตามวงรอบ

• เป็นเครื่องมือในการจดัการความรูข้ององคก์าร 

(การรวบรวม จดัเก็บ และเผยแพร)่ 

• เป็นเครื่องมือที่รบัประกนัว่า มีแนวทางการปฏิบตัิ และการประเมินผลงาน

/คณุภาพงาน ที่ชดัเจน

Control Phase : การจดัท ามาตรฐานการท างาน



Control Phase : การแกไ้ขสิ่งบกพรอ่งในกระบวนการ

การแกไ้ขสิ่งบกพรอ่ง :
• จดัท าฐานขอ้มูลจริง การปฏิบตัิงานตามกระบวนการ

• ผูร้บัผิดชอบวิเคราะหปั์ญหาและผลกระทบและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้

• ผูร้บัผิดชอบรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพ่ือแกปั้ญหาระยะยาว

• บนัทึกจดัท า Case Study เพ่ือมิใหเ้กิดขอ้บกพรอ่งซ ้า 
(ผิดที่คน ผิดที่เคร่ืองมือ หรือผิดที่กระบวนการ)

• เป็นขอ้มูลในการปรบัปรุงกระบวนการตอ่ไป



หวัใจของการปรบัปรุงกระบวนการ :
• ท าใหดี้ข้ึน

• ผลผลิต/ผลิตภณัฑ/์บริการ ไดป้ริมาณมากข้ึน มีคุณภาพมากข้ึน ใชท้รพัยากร

นอ้ยลง และลกูคา้พึงพอใจ

• ของเสีย Waste ลดลง/ไม่มีการสูญเสีย

หลกัการปรบัปรุงกระบวนการ :
• ตั้งทีมท่ีรูก้ระบวนการดีในการปรบัปรุง

• มีฐานขอ้มูลจริง

• ECRS Model
• E : ELIMINATE การขจดังานที่ไม่จ  าเป็นออก

• C : COMBINE การรวบรวมงานท่ีท าพรอ้มๆ กนัได ้และขจดัความซ ้าซอ้น

• R : Re - ARRANGE การปรบัล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิงานใหม่ ใหเ้หมาะสม

• S : SIMPLIFY การท าใหก้ารปฏิบตัิงานในแตล่ะขั้นตอนการปฏิบตัิงานง่ายข้ึน ลองถามผูป้ฏิบตัิ

Improvement Phase : การปรบัปรุงกระบวนการ

การจดัการกระบวนการ



Improvement Phase : การปรบัปรุงกระบวนการ
การเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน

การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีได้

การวิเคราะหส์าเหตุท่ีแทจ้รริง

การจรดัท าแผนการแกปั้ญหา

การปฏิบติัตามแผนการแกปั้ญหา

การเก็บขอ้มลูหลงัการปรบัปรุงซ า้

ตรวจรสอบผลกระทบจรากการปรบัปรงุ

จรดัท ามาตรฐานใหม่/ปรบัมาตรฐาน

การจดัการกระบวนการ

ความคิดเห็นจรากการส ารวจร



สนใจ

เข้าใจ

ใสใ่จ

ผู้เรียนคือใคร มีก่ีกลุ่ม อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มต้องการอะไร ฟังอย่างไร

น าเสียงของพวกเขาเหล่านัน้มาท าอะไรต่อ



Students as Customer



เสียงของลูกค้า: 
องค์กรมีวธีิการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้า? 

ลูกค้าในปัจจุบนั องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง มีปฏิสัมพนัธ์ และสังเกตลูกค้า เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้?

การรับฟังลูกค้าในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง ลูกค้าในอนาคตเพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่สามารถน าไปใช้ต่อได้?

ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผูกพนั องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพงึ
พอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผูกพนัของลูกค้า?

ความพงึพอใจเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพงึ
พอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรเปรียบเทยีบกับองค์กรอื่น? 



ความผูกพนัของลูกค้า: 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพนักับลูกค้าโดยตอบสนองความต้องการ 

และสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า? 

ผลิตภณัฑ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดผลิตภณัฑ์?

การสนับสนุนลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและได้รับการ
สนับสนุน?

การจ าแนกลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจ าแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด?

การจดัการความสัมพนัธ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างและจดัการความสัมพนัธ์กับลูกค้า?

การจดัการกับข้อร้องเรียน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า?





WS: จบที่กระบวนงาน



Yes

Yes

No

No จดุเริม่ตน้ และ 
สิน้สดุของกระบวนการ

การตดัสนิใจ

กจิกรรมและ
การปฏบิตังิาน

ทศิทาง/
การเคลือ่นไหว
ของงาน

Work Flow กระบวนการ



ตวัอยา่งแบบฟอรม์การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนการ..........................................................................

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ...................................................

ล าดบัที่ ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ เอกสารที่
เกีย่วขอ้ง

Yes

Yes

No

No

จุดเริม่ตน้ และ 
สิน้สดุของกระบวนการ

การ
ตัดสนิใจ

กจิกรรมและ
การปฏบัิตงิาน

ทศิทาง/
การเคลือ่นไหว
ของงาน

จุดเชือ่มตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 
(เชน่ กรณีการเขยีน
กระบวนการ
ไมส่ามารถจบไดภ้ายใน 1
หนา้)



การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนการ......กระบวนการรับหนังสอืภายนอก.................

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ... รอ้ยละของเอกสารทีรั่บไดภ้ายใน 2 วนั............

ล าดบั ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผูร้บัผดิชอบ

1
5 นาที บันทกึขอ้มลูรับหนังสอืเขา้ระบบอเิล็กทรอนกิส์ เจา้หนา้ทีส่ารบรรณ

2
5 นาที หัวหนา้สารบรรณ ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้

และรวบรวมน าเสนอตอ่ ผอ.

หัวหนา้
ฝ่ายสารบรรณ

3
1 วัน ผอ.พจิารณาหนังสอืภายนอกกอ่นสง่มอบใหผุ้ ้

เกีย่วขอ้ง

ผอ.

4
10 นาที เจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูการสง่เอกสารในระบบ

อเิล็กทรอนกิส ์และจัดสง่หนังสอืไปยังส านัก

เจา้ของเรือ่ง

เจา้หนา้ทีธุ่รการของ 

5
5 นาที เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งบันทกึขอ้มลูลงรับ

เอกสารในระบบอเิล็กทรอนกิส์

เจา้หนา้ทีธุ่รการของ
ส านักเจา้ของเรือ่ง

6
5 นาที เจา้หนา้ทีส่ านักเจา้ของเรือ่งจัดแฟ้มเสนอ ผอ.

ส านัก พจิารณามอบหมายใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้ง

เจา้หนา้ทีธุ่รการของ
ส านักเจา้ของเรือ่ง

เสนอ       
ผอ.สลธ. 

จัดสง่หนังสอืไปยัง
ส านักทีเ่กีย่วขอ้ง

ลงทะเบยีนรับ

ตรวจสอบหนังสอืเบือ้งตน้

ส านักเจา้ของเรือ่ง
ลงรับเอกสาร

เสนอ
ผอ.ส านัก
เจา้ของเรือ่ง

ตวัอยา่ง1



การออกแบบกระบวนการ

ชือ่กระบวนการ......กระบวนการจัดท าแผนงานโครงการ.................

ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ... รอ้ยละขอ้ผดิพลาดในการจัดท าแผนงานโครงการ

ล าด ั

บ

ผงักระบวนการ รายละเอยีดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผูร้บัผดิชอบ

1
ส านัก/กองศกึษาวเิคราะห์

กจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการใน

ปีงบประมาณนัน้ ๆ

ปัจจัยทีต่อ้งน ามาวเิคราะห ์ใหค้รอบคลมุใน

เรือ่ง

1.ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา

2. ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก ที่

ผลกระทบตอ่การด าเนนิการ

3. ความเสีย่งทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

ส านัก/กองตา่งๆ

2
ผูร้ับผดิชอบจัดท าบันทกึขอ

อนุมัตโิครงการ ที่

ประกอบดว้ยแผนงาน

โครงการ และแผนการใช ้

งบประมาณ 

ในการจัดท าแผนงาน ตอ้งมลีักษณะ ดังนี้

1. จัดท าแผนงานใหค้รบถว้นตามหัวขอ้

การน าเสนอทีก่ าหนด

2. การคดิคา่ใชจ้่ายตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบยีบ

ทีก่ าหนด

3. กจิกรรมการด าเนนิการสอดคลอ้งกับ

วัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด

ส านัก/กองตา่งๆ

3
เสนอผูบ้รหิารเพือ่ขออนุมัติ

โครงการ

- ส านัก/กองตา่งๆ

4
ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง - ส านัก/กองตา่งๆ

ศกึษาวเิคราะห์
แนวทางการด าเนนิงาน

จัดซือ้จัดจา้ง

ตวัอยา่ง2

เสนอ       
ผูบ้รหิาร
เพือ่อนุมัติ
โครงการ 

จัดท าแผนงานโครงการ

Yes

No





การจดัท าข้อตกลงระดบัการให้บริการ

การระบโุอกาสการ
ปรับปรุง

การจดัท า
กระบวนการใหม ่และ 

SLA

การน า SLA ไป
ให้บริการและติดตาม

ประเมินผล





ระบุขอ้มลูเกีย่วกบั 
•งานทีใ่หบ้รกิาร 
•สถานทีห่รอืชอ่งทางการ
ใหบ้รกิาร 
•ระยะเวลาทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 



ระบุถงึขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งในการรบั
บรกิาร เชน่ 
•เอกสารหรอืหลกัฐานที่
ใชป้ระกอบการรบับรกิาร 
•คา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระใหผู้้
ใหบ้รกิาร (ถา้ม)ี 
•ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เช่น 



ระบุระดบัการใหบ้รกิารที่
ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิารยอมรบั
ได ้โดยอาจครอบคลุมหวัขอ้
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
•ดา้นระยะเวลา เชน่ 
ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการ
ใหบ้รกิาร 
•ดา้นคุณภาพ เชน่ ความ
พงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
เปอรเ์ซน็ตค์วามผดิพลาด
ของผลผลติ เป็นตน้ ทัง้น้ี 
ในบรกิารหนึ่ง ๆ อาจ







ระบุขัน้ตอนการใหบ้รกิารเรยีง
ตามล าดบัก่อนหลงั พรอ้ม
ค าอธบิายโดยสงัเขป พรอ้มทัง้ระบุ
หน่วยงานผูร้บัผดิชอบในแต่ละ
ขัน้ตอนดว้ย 



ระบุถงึรายละเอยีด
เกีย่วกบัชอ่งทางและ
วธิกีารรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนจากผูม้ารบั
บรกิาร 



OFI



Services/SLA ระยะเวลา ขัน้ตอน คุณภาพ รูปแบบการ
เข้าถงึ

ความ
โปร่งใส

ค่าใช้
จ่าย









การทีจ่ะใหง้านประสานกนัน ัน้มหีลกัส าคญัอยู่ว่าทุกฝ่าย
จะตอ้งไมแ่บ่งแยกกนัไมแ่ยง่ประโยชนไ์มแ่ยง่ความชอบ
กนัแต่ละฝ่ายแต่ละคนตอ้งท างานดว้ยความบรสิุทธิ์ใจ
มุง่หวงัผลส าเร็จในการท างานเป็นใหญย่ิง่กวา่ส ิง่อ ืน่
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