การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
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ศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ทิศทางการพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม/แผนปฏิรปู ระบบราชการ
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
พ.ศ.2548
พ.ศ.2549
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ความคาดหวัง
1. ผลการ
ดําเนินการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ

- ตั้งเปา
ผลคะแนน
4.500
- ผล
ดําเนินการ
ได 4.5375

- ตั้งเปา
ผลคะแนน
4.800
- ผล
ดําเนินการ
ได 4.7609

- ตั้งเปา
ผลคะแนน
เทาเดิมแตมุง
สูองคกรสู
ความเปนเลิศ
- รอผลการ
ประเมิน

- ตั้งเปา
ผลคะแนน
เทาเดิมแตมุง
สูองคกรมี
มาตรฐาน
สากล

-ตั้งเปาขอรับ
รางวัล TQC
สงเรื่องจาก
สถาบันเพิม่
ผลผลิต
แหงชาติ
- เรงรัดการ
วางระบบ
องคกรทัง้ 7
หมวด

-ตั้งเปาขอรับ
รางวัล
PMQA สง
เรือ่ งจาก
สํานักงาน
คณะกรรมกา
รพัฒนาระบบ
ราชการ
(ก.พ.ร.)
- ไดรับรางวัล
TQC

-ตั้งเปาบรรลุ
เปนองคกร
มีมาตรฐาน
สากลเต็ม
รูปแบบ
- ไดรับรางวัล
PMQA
-สตช.
ประกาศเปน
หนวยงาน
มาตรฐานและ
มีความเปน
เลิศ

ความคาดหวัง
ผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ
พ.ศ.2552

ขอรับรางวัล TQC

ปงบประมาณ
พ.ศ.2553

ขอรับรางวัล PMQA

ปงบประมาณ
พ.ศ.2554

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประกาศเปน
หนวยงานมาตรฐานและมีความเปนเลิศ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2555-56

ขอรับรางวัล TQA
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ประชาชน
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กระบวนการ

ผลลั
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ตาราง 6 : Objectives Deployment
ระดับองคกร
วัตถุประสงค

1
2
3
4
5
6
7

C1

ระดับหนวยงาน
(กลุม/ฝาย แผนก/งาน)

ตัววัด ประเด็นกลยุทธ

วัตถุประสงค ตัววัด

1
2
3
4
5
6
7

ประเด็นกลยุทธ

C1

ระดับบุคคล
วัตถุประสงค ตัววัด

1
2
3
4
5
6
7

C1

ประเด็นกลยุทธ

Systematic Thinking
SIPOC + PDCA + TQA/PMQA
วางแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ
Strategic Plan
Action Plan

ออกแบบ
กระบวนการ
PMQA
6 หมวด
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ผลลัพธที่ตองการ
หรือเปาหมาย
(Strategy
Map)
PMQA หมวด 7
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Output
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spec

Process

Output

ความตองการ
ของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
Stakeholders

P

Customer’s
Customer’s
need
need

Customer
(outcome)

D

ตรวจสอบ
QCDSMEE

C

ปรับปรุง
SIPOC

A

แผนผังรูปแบบการดําเนินการเปนกระบวนการ (SIPOC / COPIS MODEL)
S.

I.

P.

O.

C.

ซัพพลายเออร/
ผูสงมอบ
(SUPPLIER)
ในสายโซอปุ ทาน
(SUPPLY CHAIN)

ปจจัยนําเขา
(INPUTS)

กระบวนการตาง ๆ
(PROCESSES)
ในสายโซอุปทาน
(SUPPLY CHAIN)
และสายโซสรางมูลคา
เพิ่ม (VALUE CHAIN)

ผลผลิต
(OUTPUTS)

ลูกคา
(CUSTOMER)

ผูผลิตและผูจาํ หนาย/
ผูสงมอบปจจัย
การผลิต/ทรัพยากร
ดําเนินการ เชน
เครื่องจักรอุปกรณ
ทรัพยากรบุคคล
ฯลฯ

-คน
-เครื่องจักรอุปกรณ
-วัตถุดิบวัสดุ/ขอมูล
-วิธีการ
-การจัดการ
-เวลา
-ขอกําหนดความ
ตองการและความ
คาดหวังของลูกคา

แปลง INPUTS
เปน OUTPUTS
ดวยขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติงานที่กําหนด
ไวและจัดทรัพยากร
ที่จําเปนและเพียงพอ
ตามหลักการบริหาร
กระบวนการนั้น ๆ

- ผลภัณฑ
- การบริการมี
คุณภาพตรงกับ
ความตองการและ
ความคาดหวังและ
ขอกําหนดของ
ลูกคาและขอกําหนด
ขององคกรและ
กฎหมาย

ความตองการ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ของลูกคา
(รวมถึงลูก
ของลูกคา
: ผูบริโภค)
(Consumer)

Strategy Map ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วิสัยทัศน : เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่ประชาชนใหความไววางใจ เชือ่ มั่น ศรัทธา และบริการประชาชน

การพัฒนาองคกร

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพ
การใหบริการ

ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ

การใหบริการทีด่ ีแกประชาชนและชุมชน

การรักษาความมั่นคงของชาติ

ประเทศชาติมีความมั่นคงและปลอดภัยเปนที่เชือ่ ถือ ศรัทธา และเชื่อมัน่
ประชาชนไดรับบริการและ
อํานวยความสะดวกจนเปน
ทีพ่ ึงพอใจ

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพยสินและมี
ความศรัทธาตอการปฏิบัติ
งานของตํารวจ

สังคมและชุมชนมีความ
เขมแข็งและปลอดภัยจาก
การแพรระบาดของยาเสพติด

ประชาชนไดรับความเทา
เทียมเสมอภาคจากการ
บังคับใชกฎหมายของตํารวจ

ประชาชนมีความปลอดภัย
จากการใชยานพาหนะทางบก
-มีการอํานวยความสะดวกแก
-นักทองเทีย่ ว

เสริมสรางการบริหาร
จัดการที่ดี

การดําเนินการตามมาตรการปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การใหความสําคัญกับผูรับบริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรบั บริการ

ความพึงพอใจแกผูรับบริการ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

การเบิกจายเงิน
งบประมาณ
รายจายลงทุน

ประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน

การเปดเผยขอมูลขาวสาร

การลดรอบ
ระยะเวลา
การใหบริการ

การจัดทําตนทุน
ตอหนวย

การเตรียมความพรอมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
การจัดการความรู
การบริหารความเสี่ยง

การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดําเนินการตามขอเสนอ
การเปลีย่ นแปลงดานบุคลากร

ถายทอดตัวชีว้ ดั และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล

การพัฒนาองคกรใหมีมาตรฐานและเปนเลิศดวย PMQA ทั้ง 7 หมวด

การบริการจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนแทศ

Vision / mission / Values

Strategy
Map
PMQA

เปาหมายระยะ 4 ป
Results

7.1 ผลลัพธ
ดานประสิทธิผล

7.2 ผลลัพธ
ดานคุณภาพ

7.1 ผลลัพธ
ดานประสิทธิภาพ

7.1 ผลลัพธ
ดานพัฒนาองคกร
System

3.2ความสัมพันธ
กับผูรับบริการ

4.2 สารสนเทศ
และองคความรู

6.1 กระบวนการสราง
คุณคา

6.2 กระบวนการสนับสนุน

1.2 ความรับ
ผิดชอบตอสังคม
Driver

5.1 ระบบงาน

3.1 ความรูเกี่ยวกับลูกคาและ
ตลาด

4.1 การวัดและวิเคราะห

5.2 การเรียนรู
และแรงจูงใจ

5.3 ความผาสุก
และความพึงพอใจ

1.1 การนําองคกร

2.1 การจัด
ทํากลยุทธ

2.2 การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ

หนวยนํารองเพื่อพัฒนาองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง
• หนวยปฏิบัติการในพื้นที่ ไดแก
1) ภ.3 2) ภ.4 3) ภ.5 4) ภ.6 5) ภ.8
• หนวยปฏิบัติการเฉพาะทาง ไดแก
1) ปส. 2) ตชด.
• หนวยเทคนิคสนับสนุนและหนวยพิเศษ ไดแก
1) สนว. 2) บช.ศ. 3) รพ.ตร. 4) สทส.
• หนวยอํานวยการและยุทธศาสตร ไดแก
1) ตส. 2) กง. 3) กพ. 4) กพป. 5) ศปก.ตร. 6) พธ.
7) สง.ก.ต.ช. 8) บ.ตร.

กลวิธีที่สําคัญ
เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการพัฒนาแบบทั่วทั้งองคกร มีการ
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง เปนมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ดําเนินการตามกลวิธีที่สําคัญ ดังนี้
1. มีแนวทางการขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีแผนและคูมือการถายทอดยุทธศาสตร/กลยุทธ
และตัวชี้วัด
U มีแผนการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
U มีแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตร.
2. มีการบริหารจัดการ เนนการบูรณาการรวมกัน และเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวาง
U ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ตัวชีว้ ัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดหลักทั้งระยะสั้น
และระยะยาว มาผนวกเขากับตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
U หมวด 1 - หมวด 7
U ระดับ บช. กับ ระดับ บก./ภ.จว. ใน 4 กลุมโครงสราง
3. การพัฒนาศักยภาพของ CPI Team และบุคลากรของหนวยงานในสังกัด และสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางเต็มที่ และสามารถประยุกตใชเครือ่ งมือ PMQA อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปนไปในแนวทางเดียวกับเปาประสงคโดยรวมขององคกร

ขั้นตอนการดําเนินการ (PMQA)
การทบทวนและปรับบปรุ
ปรุงงรายงานผลการดํ
รายงานผลการดําาเนิเนินนงานของป
งานของป2549
2549 (ตามตั
(ตามตัววชีชี้ว้วัดัดฯฯปป2550
2550ใหใหเปเปนน
1.1.การทบทวนและปรั
้ การทบทวนดังงกล
กลาาวจะใช
วจะใชเปเปนนขขออมูมูลลประกอบในการดํ
ประกอบในการดําาเนิเนินนการตามขั
การตามขั้น้นตอนที
ตอนที่ 2่ 2
ขขออมูมูลลปปจจจุจุบบันัน ทัทั้ง้งนีนี้ การทบทวนดั
การประเมินนองค
องคกกรด
รดววยตนเองรอบแรก
ยตนเองรอบแรก สสววนราชการจะดํ
นราชการจะดําาเนิเนินนการประเมิ
การประเมินนเปเปนนรายหมวด
รายหมวด โดยให
โดยให
2.2.การประเมิ
นราชการนําาแบบประเมิ
แบบประเมินนองค
องคกกรด
รดววยตนเองตามมาตรฐานที
ยตนเองตามมาตรฐานที่ก่กําําหนด
หนด(Checklist)
(Checklist) ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอรมมทีที่ 2่ 2
สสววนราชการนํ
มาใช ทัทั้ง้งนีนี้ ้ ให
ใหสส ว วนราชการนํ
นราชการนําารายงานผลการดํ
รายงานผลการดําาเนิเนินนงานที
งานที่ ไ่ ไดดจจัดัดทํทําาตามตั
ตามตัววชีชี้ ว้ วั ดั ดเมืเมื่ อ่ อปป พ.ศ.2550
พ.ศ.2550
มาใช
รวมถึงงโอกาสในการปรั
โอกาสในการปรับบปรุ
ปรุงงทีที่ ส่ ส ว วนราชการได
นราชการไดดดํ าํ าเนิเนินนการแล
การแลววจนถึ
จนถึงงปปจจจุจุบบันัน (ณ
(ณ วัวันนทีที่ ป่ ประเมิ
ระเมินน) )มา
มา
รวมถึ
ประกอบการประเมินนฯฯดดววยยซึซึ่ง่งผลจากการประเมิ
ผลจากการประเมินนนีนี้จ้จะทํ
ะทําาให
ใหททราบถึ
ราบถึงงสถานะของส
สถานะของสววนราชการว
นราชการวาามีมีจจุดุด
ประกอบการประเมิ
แข็งงและโอกาสในการปรั
และโอกาสในการปรับบปรุ
ปรุงงอย
อยาางไร
งไร(ผลคะแนนจะได
(ผลคะแนนจะไดมมาจากการคํ
าจากการคําานวณโดยใช
นวณโดยใชโปรแกรมสํ
โปรแกรมสําาเร็เร็จจรูรูปป
แข็
งานก.พ.ร.
ก.พ.ร.กํกําาหนดให
หนดให) )
ทีที่ส่สําํานันักกงาน
การจัดดประชุ
ประชุมมชีชี้แ้แจงผู
จงผูบบริริหหารครั
ารครั้ง้งทีที่ 1่ 1 เพื
เพื่อ่อใหใหผผูบูบริริหหารทราบสถานะขององค
ารทราบสถานะขององคกกรรและสนั
และสนับบสนุ
สนุนนใหใหกการ
าร
3.3.การจั
การปรับบปรุ
ปรุงงองค
องคกกรร
ดํดําาเนิเนินนการปรั
นราชการนําาโอกาสในการปรั
โอกาสในการปรับบปรุ
ปรุงงทีที่ได
่ไดจจากข
ากขออ22ไปดํ
ไปดําาเนิเนินนการปรั
การปรับบปรุ
ปรุงงองค
องคกกรรดดววยการบู
ยการบูรรณา
ณา
4.4.สสววนราชการนํ
การเขาากักับบแผนงานโครงการประจํ
แผนงานโครงการประจําาทีที่ด่ดําําเนิเนินนการอยู
การอยูแแลลววในป
ในปจจจุจุบบันันซึซึ่ง่งอาจเป
อาจเปนนโครงการที
โครงการที่ไ่ไมมตตอองใช
งใช
การเข
งบประมาณในการดําาเนิเนินนงาน
งานเชเชนนการสื
การสื่อ่อสารวิ
สารวิสสัยัยทัทัศศนนททั่วั่วทัทั้ง้งองค
องคกกรร การประเมิ
การประเมินนผลการปฏิ
ผลการปฏิบบัตัติงิงาน
าน
งบประมาณในการดํ
เปเปนนตตนน

ขั้นตอนการดําเนินการ (PMQA)
การจัดดประชุ
ประชุมมชีชี้ แ้ แจงผู
จงผู บ บริริหหารครั
ารครั้ ง้ งทีที่ ่ 22เพื
เพื่ อ่ อรายงานผลการดํ
รายงานผลการดําาเนิเนินนการปรั
การปรับบปรุ
ปรุงงองค
องคกกรที
รที่ ไ่ ไดด
5.5.การจั
การไปแลววระยะหนึ
ระยะหนึ่ง่ง รวมทั
รวมทั้ง้งขขออเสนอในการประเมิ
เสนอในการประเมินนองค
องคกกรในแต
รในแตลละหมวดที
ะหมวดที่ต่ตอองการได
งการไดรรับับการ
การ
ดํดําาเนิเนินนการไปแล
สนับบสนุ
สนุนนจากผู
จากผูบบริริหหาร
าร
สนั
การประเมินนองค
องคกกรด
รดววยตนเองรอบที
ยตนเองรอบที่ ่22 (ซึ(ซึ่ง่งจะต
จะตอองจั
งจัดดสสงงผลการประเมิ
ผลการประเมินนให
ใหสสําํานันักกงาน
งานก.พ.ร.
ก.พ.ร.
6.6.การประเมิ
ภายในวันนทีที่ ่31
31ตุตุลลาคม
าคม2551)
2551)ให
ใหสสววนราชการดํ
นราชการดําาเนิเนินนการประเมิ
การประเมินนองค
องคกกรด
รดววยตนเองตามมาตรฐาน
ยตนเองตามมาตรฐาน
ภายในวั
หนด(Checklist)
(Checklist)ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอรมมทีที่ 2่ 2เชเชนนเดีเดียยวกั
วกับบขขออ22
ทีที่ก่กําําหนด
ผลคะแนนการประเมินนฯฯ ไปจั
ไปจัดดทํทําากราฟระดั
กราฟระดับบคะแนนการประเมิ
คะแนนการประเมินนองค
องคกกรด
รดววยตนเองตามราย
ยตนเองตามราย
7.7.นํนําาผลคะแนนการประเมิ
(17หัหัววขขออ) )(ปรากฏในตั
(ปรากฏในตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ 12.2
่ 12.2ขขออ3)3)ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอรมมทีที่ 3่ 3
หัหัววขขออ(17
เคราะหจจุดุดแข็
แข็งงและโอกาสในการปรั
และโอกาสในการปรับบปรุ
ปรุงง(ปรากฏในตั
(ปรากฏในตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ 12.2
่ 12.2ขขออ4)4)ตามแบบฟอร
ตามแบบฟอรมมทีที่ 4่ 4
8.8.วิวิเคราะห
ความสําาคัคัญญของโอกาสในการปรั
ของโอกาสในการปรับบปรุ
ปรุงงตามแบบฟอร
ตามแบบฟอรมมทีที่ 5่ 5
9.9.จัจัดดลํลําาดัดับบความสํ
10.จัจัดดทํทําาแผนปรั
แผนปรับบปรุ
ปรุงงองค
องคกกรตามแบบฟอร
รตามแบบฟอรมมทีที่ ่66 (ปรากฏในตั
(ปรากฏในตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ ่12.2
12.2ขขออ55และตั
และตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ ่
10.
3.21ในมิ
ในมิตติทิที่ ี่1)1)
3.21

ขั้นตอนการดําเนินการ (PMQA)
เมื่ อ่ อได
ไดดดํ าํ าเนิ
เนินนการเสร็
การเสร็จจสิสิ้ น้ นครบในทุ
ครบในทุกกขัขั้ น้ นตอนแล
ตอนแลวว ให
ใหสสํ าํ านันักกงาน
งาน
เมื
รวจแหงงชาติ
ชาติ นํนําาผลการดํ
ผลการดําาเนิ
เนินนการตามตั
การตามตัววชีชี้ว้วัดัดนีนี้เ้เสนอต
สนอตออคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตํตําารวจแห
ตามและกําากักับบดูดูแแลการดํ
ลการดําาเนิ
เนินนการพั
การพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณณภาพการบริ
ภาพการบริหหารจั
ารจัดดการ
การ
ติติดดตามและกํ
ภาครัฐฐ (Steering
(Steering Committee)
Committee) เพื
เพื่อ่อให
ใหคความเห็
วามเห็นนชอบก
ชอบกออนนํ
นนําาสสงงสํสําานันักกงาน
งาน
ภาครั
ก.พ.ร. ตตออไป
ไป
ก.พ.ร.
นระดับบ บช./บก.
บช./บก. ในสั
ในสังงกักัดด สง.ผบ.ตร.
สง.ผบ.ตร. ดํดําาเนิ
เนินนการเช
การเชนนเดี
เดียยวกั
วกับบ
สสววนระดั
ตร. โดยนํ
โดยนําาผลการดํ
ผลการดําาเนิ
เนินนการตามตั
การตามตัววชีชี้ว้วัดัดนีนี้ ้ เสนอต
เสนอตออคณะกรรมการติ
คณะกรรมการติดดตาม
ตาม
ตร.
และกําากักับบดูดูแแลฯ
ลฯ (Steering
(Steering Committee)
Committee) เพื
เพื่อ่อให
ใหคความเห็
วามเห็นนชอบก
ชอบกออนนํ
นนําาสสงง ตร.
ตร.
และกํ
ไป
ตตออไป

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
การดําเนินงานในภาพรวม PMQA
การดําเนินงาน

วันดําเนินงาน

1. สงผูแ ทน ตร. เขารวมประชุมเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตามตัวชีว้ ดั คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551

26 พ.ย.2550

2. ประชุมชี้แจงและฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ และการวางแผนปรับปรุงองคกร เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ ตร. ใหกบั ทุกหนวยงานในสังกัด ตร. จํานวน 3 รุน

30-31 ม.ค.2551,
13-14 และ 19-20
ก.พ.2551

3. สงคณะทํางาน PMQA ของ ตร. จํานวน 7 คน เขารับการอบรม ของ
สํานักงาน ก.พ.ร.
4. จัดสงเอกสารและแผนซีดีการดําเนินการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ ตร. (PMQA) ใหทุกหนวยในสังกัด ตร.

4-7 ก.พ.2551
27 ก.พ.2551

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
การดําเนินงานในภาพรวม PMQA
การดําเนินงาน
5. มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั ที่ 12 : PMQA ใหหนวยในสังกัด ตร.
ทราบและถือปฏิบตั ิ

วันดําเนินงาน
22 เม.ย.2551

6. สงผูรบั ผิดชอบในแตละหมวดเขารวมคลีนิกใหคําปรึกษาการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

12 พ.ค.2551

7. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและ
การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับทุกหนวยงานในสังกัด ตร.

20-23 พ.ค.2551

8. ประชุมเรงรัดติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ ตร.

30 พ.ค.2551

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
หมวด
¾ ลักษณะสําคัญ

การดําเนินงาน

วันดําเนินงาน

1. ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร

16 พ.ค.2551

1. ประชุมหนวยรวมพิจารณารางตัวชีว้ ัดหลักของ ตร. มิติ
ที่ 1 ครั้งที่ 1

16 พ.ค.2551

2. ประชุมหนวยหาขอยุติเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักของ ตร. มิติ
ที่ 1 ครั้งที่ 2

16 พ.ค.2551

ขององคกร
¾ หมวด

1
การนําองคกร

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
หมวด
¾ หมวด

2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ

การดําเนินงาน

วันดําเนินงาน

1. ประชุมหนวยรวมพิจารณารางตัวชีว้ ัดหลักของ ตร. มิติ
ที่ 1 ครั้งที่ 1

2 ต.ค.2550

2. ประชุมหนวยหาขอยุติเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักของ ตร. มิติ
ที่ 1 ครั้งที่ 2

18 ต.ค.2550

3. จัดผูแทน ตร. เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
เปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551
4. การสัมมนา Outcome Mapping, แผน 4 ป และ 1 ป

27 พ.ย.2550

11-14 ธ.ค.2550

5. การสัมมนา Outcome Mapping, แผน 4 ป และ 1 ป

14-15 ม.ค.2551

6. การประชุมสัมนาวิพากษแผน 4 ป และ 1 ป

8 ก.พ.2551

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
หมวด

การดําเนินงาน

¾หมวด 2
7. ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดในมิติที่ 1 โดยเชิญเจาหนาที่ บ.ทริส
การวางแผน จํากัด มาใหคําปรึกษา
เชิงกลยุทธ 8. ลงนามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551 ระหวาง ผบ.ตร. กับ นายกรัฐมนตรี

วันดําเนินงาน
18 ธ.ค.2550
7 ม.ค.2551

9. ลงนามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551 ระหวาง ผบ.ตร. กับ ผบช. และ ผบช. กับ ผบก.

25 ม.ค.2551

10. ประชุมผูรับผิดชอบตัวชีว้ ดั ระดับ ตร. เพื่อรวมพิจารณา
รายละเอียดตัวชี้วัด

1 ก.พ.2551

11. จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 (เลม 1, 2), การ
กําหนดน้ําหนักตัวชี้วดั และรายละเอียดประกอบการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดของหนวยตางๆ ในสังกัด ตร.

25 ก.พ.2551

12. แจกจายเอกสาร, คูมอื , แผนซีดี การดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ ตร. ให
หนวยปฏิบตั ิ

27 ก.พ.2551

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
หมวด

การดําเนินงาน

¾ หมวด

3
1. สงผูรบั ผิดชอบในแตละหมวดเขารวมคลีนิกใหคําปรึกษาการ
การใหความสําคัญ ดําเนินการตามตัวชีว้ ดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กับผูร ับบริการและ 2. การสัมมนา SEA Model
ผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ใหหนวยตางๆ จัดทําแผนปรับปรุงองคกร อยางนอยหนวยงานละ
2 แผน

¾ หมวด

4
การวัด การ
วิเคราะห และการ
จัดการความรู

วัน
ดําเนินงาน
12 พ.ค.2551
16 พ.ค.2551
20 พ.ค.2551

4. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับทุกหนวยงาน
ในสังกัด ตร.

20-23
พ.ค.2551

1. สงผูรบั ผิดชอบในแตละหมวดเขารวมคลีนิกใหคําปรึกษาการ
ดําเนินการตามตัวชีว้ ดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

12 พ.ค.2551

2. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ PMQA ใหกับทุกหนวยงาน
ในสังกัด ตร.

20-23
พ.ค.2551

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
หมวด

การดําเนินงาน

¾ หมวด

5
1. ประชุมชี้แจงและฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การพัฒนา
การมุงเนนทรัพยากร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการวางแผนปรับปรุง
บุคคล
องคกร เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ตร.
ใหกับทุกหนวยงานในสังกัด ตร. จํานวน 3 รุน
2. สงคณะทํางาน PMQA ของ ตร. จํานวน 7 คน เขารับการ
อบรม ของ สํานักงาน ก.พ.ร.
3. จัดสงเอกสารและแผนซีดีการดําเนินการ เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ตร. (PMQA) ใหทุก
หนวยในสังกัด ตร.
4. มีหนังสือแจงแนวทางปฏิบตั ติ ามตัวชีว้ ดั ที่ 12 : PMQA ให
หนวยในสังกัด ตร. ทราบและถือปฏิบตั ิ
5. สงผูรบั ผิดชอบในแตละหมวดเขารวมคลีนิกใหคําปรึกษาการ
ดําเนินการตามตัวชีว้ ดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

วันดําเนินงาน
30-31 ม.ค.2551,
13-14 และ
19-20 ก.พ.2551
4-7 ก.พ.2551
27 ก.พ.2551

22 เม.ย.2551
12 พ.ค.2551

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
หมวด

การดําเนินงาน

วันดําเนินงาน

¾หมวด 6
การจัดการกระบวนการ

1. สงผูรบั ผิดชอบในแตละหมวดเขารวมคลีนิกให
คําปรึกษาการดําเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

12 พ.ค.2551

2. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
PMQA ใหกับทุกหนวยงานในสังกัด ตร.

20-23 พ.ค.2551

¾หมวด 7
ผลลัพธการดําเนินการ

1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการทบทวน
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และตัวชีว้ ัด

16 พ.ค.2551

2.ประชุมเรงรัดติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ตร.

30 พ.ค.2551

