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ตวัอยา่ง 
Management Process



สือ่สาร สรา้ง
ความเขา้ใจ
แกบ่คุลากร

ตดิตาม
ประเมนิผลและ
ปรบัปรงุการ
ด าเนนิงาน

ก าหนดทศิทางการน าทีช่ดัเจน
:- วสิยัทศัน/์พนัธกจิ/

วฒันธรรมองคก์ร/เป้าประสงค์
ผลการด าเนนิการทีค่าดหวงั

- ความตอ้งการ/
คาดหวัง C/SH  

- การมสีว่นรว่มของ
ภาคเีครอืขา่ย

- ผลกระทบตอ่ชมุชน
- ขอ้มลูบคุลากร
- ผลการด าเนนิงาน                    

ระบบเตอืนภัย
Data Center

จดัล าดบัตวัชีว้ดั
ทีส่ าคญั

สรา้ง
บรรยากาศ

- มอบอ านาจ
การตดัสนิใจทบทวน

ผลการ
ด าเนนิการ

- ตวัชีว้ัดงานตาม
ยทุธศาสตร์

- ตวัชีว้ัดในการบรรลุ
พันธกจิหลกั

- ตวัชีว้ัดของ
แผนงาน/โครงการ

- สง่เสรมิกจิกรรม  
การ เรยีนรู ้

- สรา้งความผกูพัน
- สรา้งแรงจงูใจ        

การน าองคก์ารหมวด 1
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กระบวนการสนบัสนนุ หมวด 1

1.1 การจดัท าแผนภาพ (Flow Chart) การ
ด าเนนิงาน

1.2 การวเิคราะหท์างยทุธศาสตร(์รวบรวมขอ้มลู/
วเิคราะห)์

1.3 การทบทวนวสิยัทศัน ์พนัธกจิ ฯ 
1.4 การจดัท าแผนทีย่ทุธศาสตร์
1.5 การจดัท าแผนยทุธศาสตร ์ แผนบรหิาร

ทรพัยากร แผนบรหิารความเสีย่ง
1.6 การตดิตามการบรหิารจดัการงบประมาณตาม

ยทุธศาสตร์
1.7 การจดัท าความเชือ่มโยงยทุธศาสตร์
1.8 การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี / แผนปฏบิตั ิ

การประจ าปี (ตามกรอบเวลา)

2.1 การก าหนดกลไกการสือ่สารและ
ถา่ยทอดแผนปฏบิตัริาชการ

2.2 การสือ่สารท าความเขา้ใจแผน 4 ปี 
แผนประจ าปี

2.3 การจดัท าแผนทีย่ทุธศาสตร ์ของ
หนว่ยงาน

2.4 การจดัท าค ารบัรองปฏบิตัริาชการ 
ของหนว่ยงาน

2.5 การจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี
ของหนว่ยงาน

2.6 การจดัท ารายละเอยีด แผนงาน
โครงการของหนว่ยงาน

3.1 การก าหนดกลไกการตดิตามประเมนิผล
3.2 การจดัท า/ทบทวนระบบรายงานผลการ

ด าเนนิงาน
3.3 การรายงานผล
3.4 การจดัเก็บขอ้มลูผลการด าเนนิงาน ตวัวดัตา่ง ๆ

4.1 การสรา้งชอ่งทางเวทกีาร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4.2 การทบทวนแผน/ผล
4.3 การจดัท าฐานขอ้มลูความรูก้าร

ด าเนนิงาน



1.กระบวนการวเิคราะหป์ระเด็นการสือ่สาร

1.1 ประชุมผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่วเิคราะหร์ะบบการสือ่สาร

1.2 ส ารวจความตอ้งการประเด็นการสือ่สาร

1.3 สรปุผลส ารวจประเด็นการสือ่สาร

2. กระบวนการวางแผน 
และด าเนนิการสือ่สาร

ตามแผน

3. กระบวนการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

Out Put = การรบัรูก้ารสือ่สาร

ระบบการสือ่สาร
ทีม่ปีระสทิธภิาพท ัว่ท ัง้องคก์ร

ระบบการสือ่สาร



การด าเนนิการอยา่งมจีรยิธรรม   

• ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ี

• สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจแกบ่คุลากร

• ตดิตามผลการด าเนนิงานตามนโยบาย

การท างานทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคม

• เชงิรบั- แกไ้ข

• เชงิรกุ - คาดการณ์  ป้องกนั

• การควบคมุภายใน

• การบรหิารความเสีย่ง

หมวด 1

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

5



ทศิทางองคก์ร ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

การวางแผน
ยทุธศาสตร์

• ปจัจยัภายนอก

• ปจัจยัภายใน

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร/์

กลยทุธห์ลกั

การจดัท ายทุธศาสตร์

• ความทา้ทายของ 
องคก์ร

• ความตอ้งการ C/SH

หมวด  2
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• ผลการด าเนนิงาน
ทีผ่า่นมา

SP 1 SP 2



ถา่ยทอดแผนทีท่างเดนิ
ยทุธศาสตรส์ูร่ะดบัหนว่ยงาน

สือ่สาร   สรา้งความเขา้ใจ

แผนปฏบิตักิาร
ระดบัหนว่ยงาน

บรหิารความเสีย่ง
แผนงาน/โครงการ

ทีส่ าคญั

จดัสรรทรพัยากร

ถา่ยทอดตวัชีว้ดัสูบ่คุคล 
เพือ่น าไปปฏบิตั ิ

แผนกลยทุธก์าร
บรหิารทรพัยากร

บคุคล

การถา่ยทอดกลยทุธห์ลกัเพือ่น าไปปฏบิตั ิ

• ตวัชีว้ดั

• เป้าหมาย

หมวด  2

ประเด็นยทุธศาสตร/์
เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร/์

กลยทุธห์ลกั

แผนงาน แผนคน

ตดิตาม ผลการ
ด าเนนิงาน
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การเรยีนรูค้วามตอ้งการและสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

Customer Needs
Develop
products

Service
products

After 
sales

End-User
Customer

หมวด 6
วดัความพงึพอใจ
/ไมพ่งึพอใจ

จ าแนก
กลุม่

C/SH

รบัฟงัความ
คดิเห็น
- ตอ้งการ
- คาดหวงั

แปลง
ความ
ตอ้งการ
ใหเ้ป็น
บรกิาร

สรา้งความ
สมัพนัธ์

สรา้งการมี
สว่นรว่ม

ผูร้บับรกิาร

การจดัการขอ้
รอ้งเรยีน

ใหบ้รกิารตาม
มาตรฐาน

หมวด 2  

หมวด  3
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ระบบการเรยีนรูค้วามตอ้งการและสรา้งความสมัพนัธC์/SH

 ระบบการเรยีนรูค้วามตอ้งการ
สรา้งความสมัพนัธก์บั C/SH

1.กระบวนการวเิคราะหแ์ละ
ก าหนดกลุม่ C/SH

2. กระบวนการรบัฟงั C/SH

4.กระบวนการ
จดัการขอ้
รอ้งเรยีนของ 

C/SH

9. กระบวนการตดิตามและพฒันาปรบัปรงุคณุภาพบรกิาร

6. กระบวนการก าหนด Std./วธิกีาร/
ระยะเวลากาใหบ้รกิาร

(ประกาศ/คูม่อื/แผนภมูบิรกิาร)

8. กระบวนการวดัความพงึพอใจ
และไมพ่งึพอใจของ C/SH

7. กระบวนการ
สรา้งเครอืขา่ย/
กจิกรรมสมัพนัธ์ 
กบั C/SH

3.กระบวนการเปิดโอกาสใหC้/SH มสีว่นรว่ม
• ใหข้อ้มลูขา่วสาร(Inform)
• ปรกึษาหารอื(Consult)
• รว่มเสนอความเห็น(คกก. ทปษ.)
• รว่มเป็นภาค(ีCollaborate)
• เสรมิอ านาจ ปชช.(Empowerment)

CS6

CS2

CS1

CS7,8

CS5

CS2,3
CS9

CS10

Out Put = ขอ้มลูดา้น C/SH

 ระบบการน าและก ากบั
ดแูลองคก์ารทีด่ ี

 ระบบการวางแผนงาน
 ระบบการพฒันาและ
ปรบัปรงุกระบวนงานตาม 
Six key function

 ระบบการพฒันาบคุลากร

2.2 ความคดิเห็น 
(ส ารวจ/Focus Gr./
สอบถามหลงับรกิาร)

2.1 ขอ้รอ้งเรยีน
(web /กลอ่งรบั)

5.กระบวนการปรบัปรงุ
คณุภาพบรกิารCS4



ฐานขอ้มลู
เลอืกขอ้มลูสารสนเทศ

ตวัชีว้ดัส าคญั 

สนบัสนุนการด าเนนิงานยทุธศาสตร์

ค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ

สนบัสนุนกระบวนการสรา้งคณุคา่ 

รวบรวมขอ้มลู

วเิคราะหผ์ล

สือ่สารผลการวเิคราะห์

หมวด  4

สนบัสนุนกระบวนการสนบัสนุน 

วางระบบ
การจดัการ

ขอ้มลู สารสนเทศ
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึ

การบรหิารความเสีย่ง

ระบบรกัษาความปลอดภยั

แผนแกไ้ขปญัหาภยัพบิตั ิ

การรกัษาความ
ม ัน่คงปลอดภยั

การจดัการความรู ้

องคค์วามรู ้

รวบรวม/จดัเป็นระบบ

ถา่ยทอด/แลกเปลีย่น

น าไปใชป้ระโยชน์

•ขอ้มลูสว่นราชการ
•งานบรกิาร
•ผลการด าเนนิงาน

ครอบคลมุ ถกูตอ้ง ทนัสมยั

ระบบตดิตาม
เฝ้าระวงัเตอืนภยั

การวดั วเิคราะหผ์ลการด าเนนิการ การจดัการสารสนเทศและความรู ้



หมวด 5
การมุง่เนน้ทรพัยากรบคุคล

สรา้งความผกูพนัและ
ความพงึพอใจของบคุลากร

ระบบการประเมนิผล

แผนกลยทุธด์า้นการ
บรหิารทรพัยากรบคุคล

การประกนัคณุภาพ
การฝึกอบรม

การจดัท าเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ในสายอาชพี

ก าหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความผกูพัน และความพงึพอใจ  
ปรับปรงุปัจจัยดงักลา่วใหม้คีวามเหมาะสม เพือ่สรา้ง
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานและเกดิความผกูพันตอ่องคก์าร

มรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิล และ
เป็นธรรม รวมทัง้มกีารแจง้ผลการประเมนิใหบ้คุลากรทราบ 
เพือ่ปรับปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขี ึน้

ด าเนนิการตามแผนกลยทุธก์ารบรหิารทรัพยากรบคุคลที่
ก าหนดไวใ้น SP3 เพือ่ใหม้สีมรรถนะทีเ่หมาะสม สามารถ
ปฏบิตังิานใหบ้รรลตุามเป้าหมาย

มรีะบบการประกนัคณุภาพของการฝึกอบรม รวมถงึการ
ประเมนิประสทิธผิลและความคุม้คา่ของการพัฒนา/
ฝึกอบรมบคุลากร 

มแีผนการสรา้งความกา้วหนา้ในสายงานใหแ้กบ่คุลากร 
เพือ่สรา้งขวัญและก าลงัใจในการปฏบิัตงิานใหก้ับบคุลากร11



นโยบาย/แผนยทุธศาสตรด์า้นทรพัยากรบคุคล (หมวด 1+2)

HR 3 วางแผนและ
บรหิารก าลงัคน
(ปรมิาณและ
คณุภาพ)

HR1 การสรา้งความผาสกุและความพงึพอใจของบคุลากร
บรรยากาศในการท างาน+แรงจงูใจ(การยกยอ่งชมเชย(HR3))

HR 3 การสรรหา 
คดัเลอืก และการ
รกัษาบคุลากร

HR 5 การสรา้ง
ความกา้วหนา้
ในหนา้ทีก่ารงาน
- บคุลากรท ัว่ไป
- Talent/HIPP
สายงานหลกั (HR3)
- สบืทอดต าแหนง่
บรหิาร (HR3)

HR 3 การพฒันา
บคุลากร
- การประกนัคณุภาพ
การฝึกอบรม  การ
ประเมนิประสทิธผิล 
และความคุม้คา่ (HR4)

HR 3 การปรบัปรงุ
ระบบงาน

-การมอบอ านาจการ
ตดัสนิใจ

-ความคลอ่งตวั
-การมสีว่นรว่มของ
บคุลากรในการบรหิาร

จดัการ

HR 2 การ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน

HR 3 แผนกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลตามแนวทาง HR scorecard 

ผ
ล
ล
พั
ธ
ก์
า
ร
ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร
 (ห
ม
ว
ด
 7
)

การวดัวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้(หมวด 4)

HR 3 – การจดัระบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล
- การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล



ก าหนดกระบวนการ

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั

ออกแบบกระบวนการ

จัดท ามาตรฐาน
การปฏบิตังิาน

การจดัการกระบวนการ

หมวด  6

- สอดคลอ้งยทุธศาสตรแ์ละพันธกจิ
- ความตอ้งการของ C/SH (หมวด3)

- ความตอ้งการของ C/SH (หมวด3)
- ประสทิธภิาพของกระบวนการ
- ความคุม้คา่และลดตน้ทนุ
- ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

- องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ  
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

- ขัน้ตอนระยะเวลาการปฏบิัตทิีเ่หมาะสม
- ปัจจัยเรือ่งประสทิธภิาพและประสทิธผิล

สรา้งคณุคา่

สนับสนุน

ประกาศใช ้

เผยแพร่

ปรับปรงุ

ประเมนิผล น าไปปฏบิตั ิ
ระบบรองรับภาวะฉุกเฉนิ ทีอ่าจ
เกดิขึน้และมผีลกระทบตอ่
การจัดการกระบวนการ  เพือ่ให ้
สว่นราชการจะสามารถ
ด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
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เป็นเร่ืองที่เสียสตทิี่ท ำอะไรซ ้ำแล้วซ ้ำอกี 
แล้วคำดหวงัให้ได้ผลลพัธ์ที่เปลีย่นแปลงไป


