
กระบวนการบรหิารลกูคา

Customer  Management Processes

Strategy-related 
Processes

• ทองเที่ยว

• เกษตร

• SME/OTOP

• การคาชายแดน

• ……

บริการดวยใจบริการดวยใจ
Customer Care

ลูกคาสัมพันธลูกคาสัมพันธ
CRM

ความพึงพอใจความพึงพอใจ

SatisfactionSatisfaction

ความไววางใจความไววางใจ

TrustTrustโปรงใสโปรงใส  มีสวนรวมมีสวนรวม
Transparency 

Public Participation



การวางระบบบริหารจัดการสินทรัพยที่จับตองไมได 
Intangible Assets Management Processes

การสราง  
“ความพรอม” 
ในการ
ขับเคลื่อน   
ยุทธศาสตร
Strategic
Readiness

ทุนมนุษย 
Human Capital

ทุนขอมูลสารสนเทศและทุนความรู 
Information Capital

ทุนองคการ 
Organization Capital

ภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม

วัฒนธรรม
องคกร

การถายทอด
เปาหมาย

ระบบ ฐานขอมูล

เครอืขาย

ทักษะ

ขีดความสามารถ

ความรู

คุณคา

••Human Capital Human Capital 
Development Development 

PlanPlan

••ICT PlanICT Plan

•Knowledge 
Mgt.
••Individual Individual 
ScorecardScorecard



รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 SAR- Card (ตอ)





Total Quality Management (TQM) & Balanced Scorecard (BSC)

Leadership Information
& Analysis

Strategy 
Deployment HR Focus

Process
Management

Customer &
Market Focus

Business
Results

Enablers Achievement

Efficiency 
(Internal Work 
Process 
Perspective)

Quality 
(Customer 
Perspective)

Capacity-
building 
(Learning & 
Growth 
Perspective)

Effectiveness 
(Financial 
Perspective)



ศูนยปฏิบตัิการประจําภูมิภาค 

(Regional Operation Center : ROC)

••  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืภาคตะวันออกเฉียงเหนอื              



ศูนยปฏิบัติการรวม : ROC

จังหวัด จังหวัด

จังหวัด จังหวัด

กิจการภายใน กิจการภายนอก

คณะกรรมการที่ปรึกษา
รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม

กกจ.

ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัดศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด  ((Regional Operation Center : ROCRegional Operation Center : ROC))

• งานงบประมาณ
• งานฐานขอมูล/สารสนเทศ
• งานพัฒนาระบบงาน
• งานยุทธศาสตร
* บุคลากรมาจาก มท. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

• งานวิเทศสัมพันธ
• งานความรวมมือกับกลุมประเทศเพื่อนบาน
*บุคลากรมาจากกระทรวงการตางประเทศ

รนม.
กํากับพื้นที่

หมายเหตุ จังหวัดอาจดาํเนนิการวาจางบคุคลภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมภายใตหลักเกณฑที่กาํหนด มาชวยปฏิบัติงานได



จว.
จว. จว. จว.

จว.
ROC กลุมจว. ROCลานนา ROC กลุมจว.

ศูนยประสานการบริหารราชการแผนดิน 
(OC-BKK)

กท.กท.กท.

กท.
กท. กท.

กท.
กท.

8 รนม.สงป.สปน. ก.พ.ร.
สศช.

สพน.
ผต.สนร.

Admin. / resources Strategy

รนม./ครม.

บทบาทของ OC
• ตรวจติดตาม ประมวลผลการปฏิบัติราชการตามแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนาพื้นที่ทั้งใน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น เพือ่เสนอนายกรัฐมนตรี
• ประสาน สนับสนุน และสงเสริมความรวมมือในกลุมจังหวัด ระหวางกลุมจังหวัด และระหวางสวนราชการกับกลุมจังหวัด/จังหวัด

โครงสรางการบริหารของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด (ROC)



ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาคศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค ( ( ROCROC) ) ::  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องคประกอบของทมีผูปฏิบัติงานองคประกอบของทมีผูปฏิบัติงาน  **
• รองผวจ.ที่รับผิดชอบการพฒันาระบบราชการของจงัหวดั ( CCO) 
ตามที่กลุมจังหวดัมอบหมาย กลุมจังหวดัละ 1 คน

• ผูแทนมหาวทิยาลยัขอนแกน
• ผูแทนกระทรวงมหาดไทยทีร่ับผิดชอบพืน้ที่ 
• ผูแทนสํานกังาน ก.พ.ร. (Area Officer)
• โดยเปนการยืมตัวมาจากสวนราชการ

กลไกการดําเนินงานกลไกการดําเนินงาน
• คัดเลือกประธานกลุม ROC (ประธานควรมวีาระ 1 ป)
• กําหนดแผนการดําเนินงานของทีม
• จัดทํา table of authority
• กําหนดรูปแบบ ระบบงาน วิธีการทํางานของทีม 

 พนัธกิจ
•ประสานและเชื่อมโยงยทุธศาสตรการพัฒนาในกลุมจังหวัด
และการบริหารราชการแบบบูรณาการระหวางจังหวัด ภายใน
กลุมจังหวัด/ระหวางกลุมจังหวัด/หนวยงานในตางประเทศและ
ระหวางสวนราชการ
• เปนศูนยกลางการประสานงาน สงเสรมิความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ การคา และการตางประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และเอกอัครราชทูต
แบบบูรณาการ
• ติดตอ ประสานงาน สนบัสนุน ชวยเหลือการเจรจา การ
วิเทศสัมพันธ การดําเนินกิจกรรมความรวมมือและความ
ชวยเหลือกับกลุมประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งความสมัพันธ
ระหวางกลุมจังหวัดกับประเทศเพื่อนบาน
• พัฒนาระบบการบริหารกลุมจังหวัด/ระหวางกลุมจังหวัด
• ประสานและสนับสนุนเพื่อการบูรณาการงบประมาณของ
กระทรวงกับงบประมาณของกลุมจังหวัด
• การเชื่อมโยงขอมูลระหวางกลุมจังหวัด เพื่อสนับสนนุการ
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

หมายเหตุหมายเหตุ  ::  ในระยะตอไปควรจะมีหนวยงานกลางอืน่ในระยะตอไปควรจะมีหนวยงานกลางอืน่  เชนเชน  ผูแทนสาํนักนายกรัฐมนตรีผูแทนสาํนักนายกรัฐมนตรี//  สศชสศช.. //  สงปสงป..  ฯลฯฯลฯ  รวมเปนทีมผูปฏิบตัิงานรวมเปนทีมผูปฏิบตัิงาน



Advisory BoardAdvisory Board

ROC ภาคอีสานROC ROC ภาคอีสานภาคอีสาน

••  ปลัดปลัด  มทมท..
••  ปลัดปลัด  กตกต..
••  ปลัดปลัด  สรสร..  หรือหรือ  หัวหนาผูตรวจหัวหนาผูตรวจ  สรสร..
••  เลขาเลขา  สศชสศช..
••  ผอผอ..สงปสงป..
••  เลขาเลขา  กก..พพ..รร..

สถาบันยุทธศาสตรการพัฒนาภาคอีสานสถาบันยุทธศาสตรการพัฒนาภาคอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยขอนแกน

กตกต..

มทมท..

สศชสศช..
สงปสงป..
กก..พพ..รร.. staffstaff

เอกชนเอกชน//ประชาสังคมประชาสังคม
หนวยงานกลางหนวยงานกลาง

ผวจ. CEOผวจผวจ.. CEOCEO

ผวจ. CEOผวจผวจ.. CEOCEO

ผวจ. CEOผวจผวจ.. CEOCEO

กระทรวงการตางประเทศกระทรวงการตางประเทศ

รองรอง  ผวจผวจ.. ((CCOCCO) ) กลุมจังหวัดละกลุมจังหวัดละ  11  คนคน

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย



www.mmpm4u.comVirtual Academy of 
Public Management






