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หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 

      ตรวจประเมิน แง่มุมทั้งหมดของการจดัการกระบวนการ ในการ
ใหบ้ริการ และกระบวนการอ่ืนที่ส  าคญั ที่ช่วยสรา้งคณุค่าแก่ผูร้บับริการ 

ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และการบรรลพุนัธกิจของส่วนราชการ  ตลอดจน

กระบวนการสนบัสนุนที่ส  าคญัตา่งๆ  

      ครอบคลมุกระบวนการท่ีส าคญัและหน่วยงานทั้งหมด 



หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

ก. กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 

6.1 กระบวนการทีส่รา้งคณุคา่ 6.2 กระบวนการสนับสนุน 

ก. กระบวนการสนับสนุน 

(64)1 กระบวนการสรา้งคณุคา่ 
1.1 การก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
1.2 what 
กระบวนการสรา้งคณุคา่ทีส่ าคัญ 
 
 
(65)2 การจัดท าขอ้ก าหนด 
2.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร 
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
2.2 what 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
(66)3 การออกแบบกระบวนการสรา้งคณุคา่ 
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ 
 
(67)4 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
4.1 what 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
4.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด 
 
(68)5 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
5.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ 
5.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี 
 
(69)6 การปรับปรุงกระบวนการ 
6.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
6.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง 
• ภายในหน่วยงาน 
• ระหวา่งหน่วยงาน 

(70)7 กระบวนการสนับสนุน 
7.1 การก าหนดกระบวนการสนับสนุน 
7.2 what 
กระบวนการสนับสนุนทีส่ าคัญ 
 
(71)8 การจัดท าขอ้ก าหนด 
8.1 การจัดท าขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการสนับสนุน 
• จากขอ้มลูผูรั้บบรกิาร 
• จากขอ้มลูผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
8.2 what 
ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ 
 
(72)9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน 
• จากขอ้มลูทัง้4 ประเด็น 
• รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งบรูณาการกบัหน่วยงานอืน่ 
 
(73)10 การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
10.1 what 
ตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของกระบวนการ 
10.2การน ากระบวนการไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนด 
 
(74)11 การลดคา่ใชจ้า่ยและป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
11.1การลดคา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทดสอบประเมนิกระบวนการ 
11.2การป้องกนัขอ้ผดิพลาดการท างานซ ้าความสญูเสยี 
 
(75)12 การปรับปรุงกระบวนการ 
12.1การปรับปรุงกระบวนการใหไ้ดผ้ลดขีึน้ 
12.2การเผยแพร่แลกเปลีย่นประสบการณ์การปรับปรุง 
• ภายในหน่วยงาน 
• ระหวา่งหน่วยงาน 
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หมวด 6  

ก าหนดกระบวนการ 

ขอ้ก าหนดทีส่ าคญั 

ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร (หมวด 3) 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบ (OP) 

ออกแบบ 
กระบวนการ 

องคค์วามรู/้IT 

เป้าหมายภารกจิ 

ระยะเวลา/คา่ใชจ้า่ย/
ผลติภาพ 

ความตอ้งการผูรั้บบรกิาร 

การจดัการกระบวนการ 
สูก่ารปฏบิตั ิ

ก าหนดตัวชีว้ดัควบคมุ
กระบวนการ 

ลดคา่ใชจ้า่ยใน 
การตรวจสอบ 

ป้องกัน 
ความผดิพลาด 

ปรบัปรงุกระบวนการ สอดคลอ้งตาม OP 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

นวตักรรม 

การจดัการ

กระบวนการ 

PM 1 

PM 2 

PM 3 

PM6 

PM6 

PM 4 
PM  5 

การออกแบบ

กระบวนการ 



PM 1 

 ส่วนราชการตอ้งก าหนดกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าจากยุทธศาสตรพ์นัธกิจ 

และความตอ้งการของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเพ่ือใหบ้รรลวิุสยัทศัน์

ของส่วนราชการ 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   - แสดงวิธีการก าหนดกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า   

  

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 1 



PM 2 

 ส่วนราชการตอ้งจดัท าขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า

จากความตอ้งการของผูร้บับริการ ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย  

และขอ้ก าหนดท่ีส าคญัที่ช่วยวดัผลการด าเนินงาน และ/หรือปรบัปรุงการ

ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและความคุม้ค่า 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach    - มีการจดัท าขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท่ีสรา้งคณุค่า   

  

Deployment   - มีการน าขอ้ก าหนดของกระบวนการไปสู่การปฏิบตั ิโดยมีการ

ก าหนดตวัช้ีวดัของกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่า 

 

Learning   - มีการตดิตามผลของตวัช้ีวดัของกระบวนการ เพ่ือน ามาปรบัปรุง

กระบวนการ 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 2 



PM 3 

 ส่วนราชการตอ้งออกแบบกระบวนการจากขอ้ก าหนดที่ส  าคญัใน PM 2 

และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส  าคญั มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานและปรบัปรุงกระบวนอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach  -  แสดงขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท่ีสรา้งคณุค่าและช้ีใหเ้ห็น

ว่าน ามาออกแบบกระบวนการเพื่อใหบ้รรลุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัอยา่งไร 

   - การออกแบบกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าไดน้ าปัจจยัท่ีส  าคญัมาใช้

ประกอบ อยา่งนอ้ย 2 ปัจจยั   

 

Deployment  - มีการสื่อสารสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ

ออกแบบกระบวนการและการน าไปปฏิบตัิ 

 

Learning  - มีการตรวจสอบกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าเพ่ือวิเคราะหห์าจุดท่ีควร

ปรบัปรุง โดยการศึกษาวิเคราะหก์ระบวนการ หรือ การแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ประสบการณร์่วมกนัของผูป้ฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 3 



PM 4 

 ส่วนราชการตอ้งมีระบบรองรบัภาวะฉุกเฉินตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมี

ผลกระทบตอ่การจดัการกระบวนการ  เพ่ือใหส้่วนราชการจะสามารถด าเนินงานได้

อยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   - แสดงแผนส ารองฉุกเฉิน เพ่ือป้องกบัผลกระทบกบัการจดัการ

กระบวนการในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน  

Deployment   -  สื่อสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในแผนส ารองฉุกเฉินรบัทราบถึงแนวทาง

ปฏิบตั ิ

Learning    - มีการทบทวนเพ่ือปรบัปรุงแผนส ารองฉุกเฉินใหเ้หมาะสมทนัสมยัอยู่

เสมอ  

Integration   - แสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของระบบรองรบัภาวะฉุกเฉินตอ่การ

ด าเนินการตามพนัธกิจหลกัของส่วนราชการว่าจะสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 4 



PM 5 

 ส่วนราชการตอ้งก าหนดมาตรฐานการปฏิบตังิาน ของกระบวนการท่ีสรา้ง

คุณค่า และกระบวนการสนบัสนุน โดยมีวิธีการในการน ามาตรฐานการปฏิบตังิาน

ดงักล่าวใหบุ้คลากรน าไปปฏิบตั ิเพ่ือใหบ้รรลผุลตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญั 

 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   - แสดงรายช่ือกระบวนการท่ีสรา้งคณุค่าและกระบวนการสนบัสนุนท่ี

ผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ริหาร  

    - คดัเลือกกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าไม่นอ้ยกว่า 50%  และ

กระบวนการสนบัสนุนไม่นอ้ยกว่า 50% มาจดัท ามาตรฐานการปฏิบตังิาน 

Deployment  - แสดงวิธีการท่ีส่วนราชการน ามาตรฐานการปฏิบตังิานไปสู่การ

ปฏิบตั ิโดยการเผยแพรม่าตรฐาน การจดัท าคู่มือการปฏิบตังิาน การมีระบบ

ตดิตามมาตรฐานงานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

Learning   - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณก์ารท างานเพื่อการปรบัปรุง

กระบวนการ 

Integration   - มีการพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบตังิานตาม

มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

  

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 5 



PM 6 

 ส่วนราชการตอ้งมีการปรบัปรุงกระบวนการท่ีสรา้งคุณค่าและ

กระบวนการสนบัสนุน เพ่ือใหผ้ลการด าเนินการดีข้ึนและป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ขอ้ผิดพลาด การท างานซ ้า และความสูญเสียจากผลการด าเนินการ 

 

 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 



Approach   - แนวทาง/ วิธีการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปรบัปรุงกระบวนการ 

  

Deployment   - วิธีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบตังิานใหบุ้คลากรเก่ียวขอ้งทราบ 

เช่น การประชุม บนัทึกเวียน website 

 

Learning    - มีหลกัฐานการทบทวนกระบวนการ   เช่น  การประชุมคณะท างาน 

การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ก่ียวกบัการทบทวนกระบวนการ 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ PM 6 


