หมวด PMQA : หมวด ๑ การนาองค์การ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการกาหนดทิศทางองค์การ (LD 1)
SIPOC MODEL:
Supplier
S1 รัฐบาล
S2 กระทรวง
ยุติธรรม
S3 กระบวนการรับ
ฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
(CS3)

Input
I1 แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน
I2 แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งติ
I3 ทิศทางกระทรวง
ยุติธรรม
I4 พันธกิจกรม
I5 กฎหมาย ระเบียบ
ที่กรมรับผิดชอบ
I6 กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
I7 ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

Process

Output
O1 วิสัยทัศน์
O2 ค่านิยม
O3 เป้าประสงค์

Customer
C1 กระบวนการ
สื่อสารถ่ายทอด
ทิศทางองค์การ
C2 กระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์
(SP1)

ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการ :
ลาดับ
1
2
3
4
5

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ทบทวนกระบวนการกาหนดทิศทาง
ทบทวนองค์ประกอบของทิศทางองค์การ
รวบรวมข้อมูลปัจจัยนาเข้า
จัดประชุมกลุ่มผู้บริหารเพื่อจัดทาทิศทางองค์การ
นาเสนอทิศทางองค์การเพื่ออนุมัติเห็นชอบ

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
- คณะทางานหมวด1 กพร.

ช่วงเวลา
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.
ส.ค.-ก.ย.
ก.ย.

หมวด PMQA : หมวด ๑ การนาองค์การ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการสื่อสารถ่ายทอดทิศทางองค์การ (LD 1)
SIPOC MODEL:
Supplier
S1 กระบวนการ
กาหนดทิศทาง
องค์การ
S2 คณะทางาน
หมวด 1
S3 ลักษณะสาคัญ
ขององค์การ

Input
I1 วิสัยทัศน์
I2 ค่านิยม
I3 เป้าประสงค์
I4 ช่องทางการ
สื่อสาร
I5 กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

Process

Output
O1 แผนการ
สื่อสารทิศทาง
องค์การ
O2 รายงานผล
การสื่อสารทิศทาง
องค์การ

Customer
C1 บุคลากร
ภายในกรม
C2 กลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการ :
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1 ทบทวนกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดทิศทางองค์การ
2 กาหนดแผนการสื่อสาร (ช่องทาง วิธีการ ประเด็นสื่อสาร ผูส้ ื่อสาร
ความถี่ แนวทางการประเมินผล)
3 ดาเนินการสื่อสารตามแผน
4 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
5 ประเมินการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางองค์การ
6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร
7 สรุปผลการดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1

ช่วงเวลา
พ.ย.
ธ.ค.

คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
กพร.
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1

ม.ค.
มี.ค./ก.ย.
เม.ย.
พ.ค.
ก.ย.

หมวด PMQA : หมวด ๑ การนาองค์การ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ (LD 2)
SIPOC MODEL:
Supplier
S1 ผู้บริหารกรม
S2 คณะทางานหมวด
1
S3 กระบวนการรับฟัง
ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(CS3)

Input
I1 หลักธรรมาภิ
บาล
I2 ความต้องการ
และความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Process

Output
O1 นโยบายและแนว
ปฏิบัติต่อประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล
O2 แผนเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในองค์การ
O3 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในองค์การ

Customer
C1 บุคลากรภายใน
กรม
C2 ผู้รับบริการ
C3 ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการ :
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ทบทวนกระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
จัดทาแผนเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ
สื่อสารแผนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ประเมินการรับรู้และเชื่อมัน่ ด้านธรรมาภิบาลขององค์การ
นาผลการประเมินมาทบทวนปรับปรุงแผนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
องค์การ
สรุปผลการดาเนินงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะทางานหมวด 1
คณะทางานหมวด 1
คณะทางานหมวด 1
คณะทางานหมวด 1
คณะทางานหมวด 1
-คณะทางานหมวด 1
-คณะทางานหมวด 3
คณะทางานหมวด 1

ช่วงเวลา
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
มี.ค./ก.ย.
เม.ย.

คณะทางานหมวด 1

ก.ย.

พ.ค.

หมวด PMQA : หมวด ๑ การนาองค์การ
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ (LD 3)
SIPOC MODEL:
Supplier
S1 กระบวนการจัดทา
แผนกลยุทธ์ดา้ นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (SP3)
S2 กระบวนการ
กาหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผาสุก ความพึง
พอใจของบุคลากร
(HR1)
S3 กพร.

Input
I1 แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร
I2 โครงการ/
กิจกรรมที่สร้างความ
ผาสุกฯ
I3 ผลการประเมิน
ความผาสุกฯ

ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการ :
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ลาดับ
1
2
3

4
5
6

Process

Output
O1 แผนการ
ส่งเสริม
บรรยากาศการ
เรียนรู้
O2 รายงานผล
การดาเนิน
กิจกรรมตามแผน

ผูร้ บั ผิดชอบ
ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ คณะทางานหมวด1
ประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
กบค.
กาหนดแผนการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
คณะทางานหมวด1
- วิเคราะห์ผลประเมิน
- ศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ภายในองค์การ
- จัดทาแผนการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้
ดาเนินกิจกรรมตามแผน
คณะทางานหมวด1
ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามแผน
คณะทางานหมวด1
สรุปรายงานผล
คณะทางานหมวด1

Customer
C1 บุคลากร
ภายในกรม

ช่วงเวลา
ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.-มี.ค.

มี.ค.
มิ.ย./ก.ย.
ก.ย.

หมวด PMQA : หมวด ๑ การนาองค์การ
ชือ่ กระบวนการ : กระบวนการการกากับดูแลองค์การทีด่ ี (LD 4)

SIPOC MODEL:
Supplier
S1 สานักงาน ก.พ.ร.
S2 กระบวนการ
กาหนดทิศทางองค์การ
(LD1)

Input
I1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมหลักของ
องค์การ
I2 เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
I3 ผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา

Process

Output
Customer
O1 นโยบายการกากับ C1 บุคลากรภายใน
ดูแลองค์การที่ดี
กรม
O2 แผนปฏิบัติการการ
นาไปสู่การปฏิบัติ
O3 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
O4 รายงานผลการ
ดาเนินนโยบายการ
กากับองค์การที่ดีพร้อม
ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการ :
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ทบทวนกระบวนการการกากับดูแลองค์การที่ดี
จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
จัดทาแผนปฏิบัติการการนาไปสู่การปฏิบัติ
ขออนุมัติและประกาศใช้นโยบาย
ดาเนินการตามแผน
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
คณะทางานหมวด1
-ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแต่ละด้าน
คณะทางานหมวด1

ช่วงเวลา
ต.ค.
พ.ย.
พ.ย.-ธ.ค.
ม.ค.
ม.ค.-ก.ย.
มี.ค./ก.ย.

หมวด PMQA : หมวด ๑ การนาองค์การ
ชือ่ กระบวนการ : กระบวนการการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม (LD 5)

SIPOC MODEL:
Supplier
S1 กระบวนการ
กาหนดทิศทางองค์การ
(LD1)
S2 กระบวนการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
(SP1)
S3 ผู้ได้รับผลกระทบ
ทางลบ

Input
I1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
I2 ยุทธศาสตร์
I3 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
I4 ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น

Process

Output
O1 มาตรการ/วิธีการ
จัดการผลกระทบทาง
ลบที่เกิดขึ้นในสังคม
O2 แผนปฏิบัติการ
ดาเนินการมาตรการ/
วิธีการจัดการ
ผลกระทบทางลบ
O3 รายงานผลการ
จัดการผลกระทบทาง
ลบ
O4 รายงานผลการ
ทบทวนเมื่อปรับปรุง

Customer
ผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิง
ลบต่อสังคม

ขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการ :
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ผูร้ บั ผิดชอบ
1 ทบทวนกระบวนการการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นในสังคม
คณะทางานหมวด1
2 ทบทวนปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบอันเกิดจากการดาเนินการตามพันธกิจของกรม คณะทางานหมวด1
3 กาหนดมาตรการ/วิธีการจัดการผลกระทบทางลบ
- คณะทางานหมวด1
- ผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการตามพันธกิจ
4 ดาเนินการตามมาตรการ/วิธีการจัดการผลกระทบทางลบ
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการ/วิธีการ
5 ติดตามประเมินผลการจัดการผลกระทบทางลบ
คณะทางานหมวด1
6 สรุปรายงานผล
คณะทางานหมวด1

ช่วงเวลา
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.-ก.ย.
มี.ค./ก.ย.
ต.ค.

