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Overall Work System Vision –Mission -Goal
1.Vision
2.Mission
3.Goal

Result
1.Result
2.Result

Support Process
1.Process –sub process
2.Process –sub process

Core  Process
1.Process –sub process
2.Process –sub process

Management  Process

ท่ีมา Q-Program PRO สถาบันเพิ่มผลผลิตแห.งชาติ

JD ผู�บริหาร
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ADLI
Process Management Critical Issue

Approach • วิเคราะห7ข9อมูลป=จจัยภายในและภายนอก(C&S Need)
• กําหนดเปJาหมาย ตัวช้ีวัด(Lag) กําหนดแผนวิธีการท่ี

ชัดเจน
• กําหนดแผนประเมิน แผนปJองกัน

Deployment • กําหนดวิธีการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด (Lead)
• วิเคราะห7ความเส่ียงจัดสรรทรัพยากรและบุคคล
• ปฏิบัติตามแผน กระจายสู.ทุกหน.วยงาน

Learning • ติดตามประเมินผล สรุปผลลัพธ7
• สรุปบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู9 สร9างนวัตกรรม
• นําไปปรับปรุงแบบก9าวกระโดด บทเรียนต.อ

กระบวนการอ่ืน

Integration • ความสอดคล9อง:
 - ตัวช้ีวัด เปJา แผนปฏิบัติ วิธีวัด การปรับปรุง
- ผลของกระบวนการท่ีผลักดันสู.เปJาหมายขององค7กร
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1.1 การนําองค-การโดยผู�บริหารของส3วนราชการ: ผู�บริหารของส3วนราชนําองค-การ
อย3างไร

ให9อธิบายกิจกรรมที่ผู9บริหารทําด9วยตัวเอง ในการชี้นําและทําให9ส.วนราชการยั่งยืน อธิบายวิธีการที่
ผู9บริหารสร9างสภาพแวดล9อมเพ่ือการบริการที่ดีกับผู9รับบริการ สร9างนวัตกรรม และมีผลการ
ดําเนินงานที่ดี รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู9บริหารส่ือสารกับบุคลากร ผู9รับบริการและผู9มีส.วนได9ส.วนเสีย
ที่สําคัญ

1.2 การกํากับดูแลองค-การและความรับผิดชอบต3อสังคม: ส3วนราชการดําเนินการ
อย3างไรในการกํากับดูแลส3วนราชการ และทําให�บรรลุผลด�านความรับผิดชอบต3อ
สังคม
ให9อธิบายแนวทางที่ส.วนราชการใช9กํากับดูแลและปรับปรุงการนําองค7การ ให9อธิบายวิธีการที่ส.วนราชการ
สร9างความม่ันใจว.า มีการดําเนินการอย.างถูกต9องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย.างมีจริยธรรม 
ทําให9บรรลุผลด9านความรับผิดชอบต.อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
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หมวด 1 การนําองค-กร

1.1 การนําองค-การโดยผู�บริหารของส3วนราชการ 

ข. การส่ือสารและผลการ
ดําเนินการขององค-การ

ก. วิสัยทัศน- ค3านิยม และพันธกิจ

1. วิสัยทัศน-และค3านยิม
2. การส3งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความ
โปร3งใส และความมีจริยธรรม
3. การสร�างองค-การคุณภาพที่
ย่ังยืน

4. การส่ือสาร
5. การทําให�เกิดการปฏิบัติอย3าง
จริงจัง
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หมวด 1 การนําองค-การ

1.2 การกํากับดูแลองค-การและความรับผิดชอบต3อสังคม

ก. การกํากับดูแลองค-การ ข. การประพฤติปฏิบัตติาม
กฎหมาย และอย3างมีจริยธรรม

ค. ความรับผิดชอบต3อ
สังคมและการสนับสนุน

ชุมชนที่สําคัญ6. ระบบการกํากับดูแลองค-การ 
7. การประเมินผลการดําเนนิงาน 8. การประพฤติปฏิบัตติาม

กฎหมายและกฎระเบียบ 
9. การประพฤติปฏิบัตอิย3างมี
จริยธรรม

10. ความผาสุกของสังคม
11. การสนับสนุนชุมชน
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(1) วิสัยทัศน-และค3านิยม
• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในการกําหนดวิสัยทัศน7และค.านิยม

• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในการถ.ายทอดวิสัยทัศน7 และค.านิยมสู.การ
ปฏิบัติโดยผ.านระบบการนําองค-กรไปยังบุคลากรในส.วนราชการ ส.วนราชการหรือ
องค7การที่เก่ียวข9องในการให9บริการหรือส.งมอบงานต.อกันที่สําคัญ ผู9รับบริการและผู9มี
ส.วนได9ส.วน

• การปฏิบัติของผู9บริหารของส.วนราชการได9แสดงให9เห็นถึงความมุ.งม่ันต.อค.านิยมของส.วน
ราชการอย.างไร

1.1 ก. วิสัยทัศน- ค3านิยม และพันธกิจ 

แนวทางการดําเนนิการ
บทบาทท่ีสําคัญของผู9นํา (Leader)  คือ 
• การกําหนดทิศทางองค7กร  ประกอบด9วย ค.านิยม วิสัยทัศน7 (เปJาประสงค7  พันธกิจ เปJาหมาย) แก.องค7กร พร9อม

ผลลัพธ7สุดท9ายและกลยุทธ7ท่ีจะมุ.งไปสู.ผลน้ัน   
• ดําเนินการส่ือสารไปยังบุคลากรท่ีเก่ียวข9องเพ่ือสร9างความร.วมมือ สร9างทีมท่ีเข9าใจวิสันทัศน7 กลยุทธ7 และยอมรับ 
• การกระตุ9นให9เกิดความร.วมมือ โดยการสร9างบรรยากาศการทํางานให9เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสร9างความพอใจโดย

ส.วนรวม
7

ระบบการนําองค-การ
วิธีการบริหารท่ีผู�บริหารของส3วนราชการนํามาใช� ท้ังอย3างเปZนทางการและไม3เปZนทางการท่ัวท้ัง
ส3วนราชการ เปZนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการตัดสินใจเร่ืองท่ีสําคัญ การสื่อสาร และการถ3ายทอดไปสู3
การปฏิบัติ รวมถึงโครงสร�างและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรรและการพัฒนาผู�นําและ
ผู�บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร�างค3านิยม พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม ทิศทาง และความ
คาดหวังด�านผลการดําเนินการ 

ผู�บริหารของส3วนราชการ
• หัวหน�าของส3วนราชการ
• รองหัวหน�าของส3วนราชการ
• หัวหน�าหน3วยงานท่ีรายงานตรงต3อหัวหน�าส3วนราชการ
• หัวหน�าหน3วยงานระดับกอง/สํานัก หรือ เทียบเท3า
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ท่ีมา ระบบการนําองค-การ กรมส3งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 9

ที่มา ระบบการนําองค-การของจังหวัดชัยนาท 10



(2)  การส3งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร3งใส และความมีจริยธรรม

• การปฏิบัติตนของผู9บริหารของส.วนราชการได9แสดงให9เห็นถึงความมุ.งม่ันต.อการประพฤติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร.งใส และความมีจริยธรรมอย.างไร

• ผู9บริหารของส.วนราชการได9สร9างสภาพแวดล9อมในองค7การเพ่ือส่ิงเหล.าน้ีอย.างไร

1.1 ก. วิสัยทัศน- ค3านิยม และพันธกิจ 
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หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 10 หลัก

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร.งใส (Transparency)
6. หลักการมีส.วนร.วม (Participation)
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักการมุ.งฉันทามติ (Consensus Oriented)
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(3)  การสร�างองค-การคุณภาพท่ียั่งยืน

• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการอย.างไร ที่จะทําให9ส.วนราชการมีความยั่งยืน

• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการในเร่ืองดังต.อไปน้ีอย.างไร

- สร9างสภาพแวดล9อมเพ่ือให9เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดําเนินงานของส.วน
ราชการ และการเรียนรู9ระดับองค7การและระดับบุคคล

- สร9างวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรที่ส.งมอบประสบการณ7ที่ดีให9แก.ผู9รับบริการและผู9มี
ส.วนได9ส.วนเสียอย.างคงเส9นคงวา และส.งเสริมการมาใช9บริการของผู9รับบริการ

- สร9างสภาพแวดล9อมเพ่ือการสร9างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค7เชิงยุทธศาสตร7 และ
ความคล.องตัวขององค7การ

- มีส.วนร.วมในการถ.ายทอดการเรียนรู9ระดับองค7การ และการพัฒนาผู9นําในอนาคตของส.วน
ราชการ

1.1 ก. วิสัยทัศน- ค3านิยม และพันธกิจ 
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การบรรลุพันธกิจ
• การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
• การออกแบบหรือทบทวนระบบงาน และรูปแบบการปฏิบัติงาน
• การทบทวนผลการดําเนินงาน 
• การส3งเสริมให�บุคลากรมีการเรียนรู� และพัฒนาตนเอง ท้ังระดับ

องค-การและระดับตนเอง  

ผู�บริหาร
• ส3งเสริม?
• กระตุ�น?
• การเรียนรู�&พัฒนา?
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(4)  การสื่อสาร

• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการอย.างไร ในการส่ือสารและสร9างความผูกพันกับบุคลากรท่ัวท้ัง
องค7การ และกับ ผู9รับบริการและผู9มีส.วนได9ส.วนเสียท่ีสําคัญ

• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการในการกระตุ9นให9เกิดการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมา และเปpนไปใน
ลักษณะสองทิศทางรวมท้ังการใช9สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย.างมีประสิทธิผลในการส่ือสารให9
ทราบถึงการตัดสินใจท่ีดี

• ผู9บริหารของส.วนราชการมีบทบาทเชิงรุกอย.างไรในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมีส.วน
ร.วมในการให9รางวัล และการยกย.องชมเชย เพ่ือเสริมสร9างให9มีผลการดําเนินงานท่ีดี และให9มี
ความสําคัญกับผู9รับบริการและผู9มีส.วนได9ส.วนเสียท่ีสําคัญ

1.1 ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค-การ 

(Tow Way Communication) 

-การจัดประชุมสัมมนา (Workshop, Shared Vision Session)

-การพบปะพูดคุย (face to face Communication)

-การพบปะผู9ปฎิบัติงานในแต.ละหน.วยงาน (Walk Around)

dการออกแบบ
ช3องทางการ

สื่อสาร
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(5)  การทําให�เกิดการปฏิบัติอย3างจริงจัง

• ผู9บริหารของส.วนราชการดําเนินการอย.างไร ในการทําให9เกิดการปฏิบัติเพ่ือให9ส.วน
ราชการบรรลุวัตถุประสงค7 ปรับปรุงผลการดําเนินงาน ส.งเสริมนวัตกรรม และบรรลุ
วิสัยทัศน7

• ในการกําหนดความคาดหวังต.อผลการดําเนินงาน ผู9บริหารของส.วนราชการพิจารณา
ถึงการสร9างความสมดุลของคุณค.าระหว.างผู9รับบริการและผู9มีส.วนได9ส.วนเสีย กลุ.ม
ต.างๆ อย.างไร

1.1 ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค-การ 
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1.2 การกํากับดูแลองค-การและความรับผิดชอบต3อสังคม: ส3วนราชการดําเนินการ
อย3างไรในการกํากับดูแลส3วนราชการ และทําให�บรรลุผลด�านความรับผิดชอบต3อ
สังคม

ให9อธิบายแนวทางที่ส.วนราชการใช9กํากับดูแลและปรับปรุงการนําองค7การ ให9อธิบายวิธีการที่ส.วนราชการ
สร9างความม่ันใจว.า มีการดําเนินการอย.างถูกต9องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย.างมีจริยธรรม 
ทําให9บรรลุผลด9านความรับผิดชอบต.อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ

ระบบการกํากับดูแลองค-การ = Governance system
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(6)  ระบบการกํากับดูแลองค-การ

• ส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในการทบทวน และทําให9ประสบผลสําเร็จในระบบการ
กํากับดูแลที่สําคัญ

- ความรับผิดชอบต.อการปฏิบัติของส.วนราชการ

- ความรับผิดชอบด9านการเงิน และการปJองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- การปกปJองผลประโยชน7ของประเทศและผู9มีส.วนได9ส.วนเสีย

1.2 ก. การกํากับดูแลองค-การ 

ระบบการกํากับดูแลองค-การ คือ ระบบการจัดการและควบคุมต3างๆ ท่ีใช�ในส3วนราชการ รวมท้ัง
ความรับผิดชอบในด�านต3างๆ ของหัวหน�าส3วนงาน คณะกรรมการบริหาร และของผู�บริหารของส3วน
ราชการ โดยมีการกําหนดเปZนกฎระเบียบท่ีเปZนลายลักษณ-อักษร

1) ความรับผิดชอบต3อผู�มีส3วนได�ส3วนเสีย 

2) ความโปร3งใสของการปฏิบัติงาน 

3) การปฏิบัติอย3างยุติธรรมต3อผู�มีส3วนได�ส3วนเสียทุกกลุ3ม 
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(7)  การประเมินผลการดําเนินงาน
• ส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในการประเมินผลการดําเนินงานของผู9บริหารส.วน

ราชการ รวมทั้งระบบกํากับดูแลองค7การ
• ผู9บริหารส.วนราชการ และ ระบบกํากับดูแลองค7การการใช9ผลการทบทวนผลการ

ดําเนินงานข9างต9นไปพัฒนาต.อ และ ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนําองค7กร
อย.างไร

1.2 ก. การกํากับดูแลองค-การ 

 

การประเมินผลงานผู�บริหาร และนําผลการประเมินไปปรับระบบการนําองค-กร
1. กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
2. จัดทําข9อตกลงการปฏิบัติงานร.วมกัน (Individual Scorecard) 
3. ผู9บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปต9องมีการประเมินผลงานตามท่ีได9รับเปJาหมาย
4. มีคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินเพ่ือให9เกิดมาตรฐาน
5. ควรมีการเปyดเผยหลักเกณฑ7การประเมินและผลการประเมินให9บุคลากรทราบ
6. ผลการประเมินนําไปเล่ือนขั้นเงินเดือน ให9รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเร่ืองอ่ืนๆ
7. การให9คําปรึกษาแนะนําแก.บุคลากร เพ่ือให9แก9ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดสมรรถนะ 

และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
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(8)  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
• ส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบเชิงลบต.อ

สังคม ส.วนราชการได9คาดการณ7ล.วงหน9าถึงความกังวลของสาธารณะท่ีมีต.อการบริการและการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในป=จจุบันและในอนาคต

• ส.วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกอย.างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล.าน้ี รวมท้ังการ
อนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและใช9กระบวนการจัดการห.วงโซ.อุปทานท่ีมีประสิทธิผล

• ส.วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และเปJาประสงค7ที่สําคัญอะไร เพ่ือให9การดําเนินงานเปpนไป
ตามกฎ ระเบียบ ข9อบังคับท่ีกําหนด หรือ ดีกว.า

• ส.วนราชการได9มีการกําหนดกระบวนการตัววัด และเปJาประสงค7ที่สําคัญ เพ่ือดําเนินการเร่ือง
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข9องกับการบริการ และการปฏิบัติงานของตนอย.างไร

1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย3างมีจริยธรรม 

1. การทํางานของเราที่จะเปpนผลกระทบ(การวิเคราะห7ความเส่ียง)?
2. เราต9องทํางาน Proactive
3. เปyดโอกาสให9มีช.องทางร9องเรียน นําส่ิงเหล.าน้ันมาเตรียมการเชิงรุก
4. ตัวชี้วัดอะไร
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พระราชกฤษฎีกาว3าด�วยหลักเกณฑ-และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 8(3) 

ก3อนเร่ิมดําเนินการส3วนราชการต�องจัดให�มีการวิเคราะห-ผลดีผลเสียให�
ครบทุกด�าน กําหนดข้ันตอนการดําเนินการท่ีโปร3งใส มีกลไกตรวจสอบการ
ดําเนินการในแต3ละข้ันตอน กรณีที่มีผลกระทบต3อประชาชน ส3วนราชการ
ต�องดําเนินการรับฟjงความคิดเห็นของประชาชน และช้ีแจงทําความเข�าใจ
เพื่อให�ประชาชนได�ตระหนักถึงประโยชน-ที่ส3วนรวมจะได�รับจากภารกิจน้ัน
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(9)  การประพฤติปฏิบัติอย3างมีจริยธรรม

• ส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในการส.งเสริมและสร9างความม่ันใจว.าการปฏิบัติการทุก
ด9านของส.วนราชการมีการประพฤติปฏิบัติอย.างมีจริยธรรม

• ส.วนราชการมีกระบวนการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สําคัญอะไร ในการส.งเสริมและกํากับดูแล
ให9มีการประพฤติปฏิบัติอย.างมีจริยธรรมภายใต9 โครงสร9างการกํากับดูแลทั่วทั้งองค7กร 
รวมทั้งการปฎิสัมพันธ7กับผู9มีส.วนได9ส.วนเสียทุกกลุ.ม

• องค7การมีวิธีการอย.างไรในการกํากับดูแลและดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําขัดต.อหลัก
จริยธรรม

1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย3างมีจริยธรรม 
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นโยบายการกํากับดูแลองค-การท่ีดี (Governance Policy)

การประกาศเจตนารมณ-ขององค-การท่ีจะดําเนินการ และกําหนด
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีเพือ่
ประโยชน-สุขของประชาชน โดยผู�บริหารของแต3ละองค-การจะต�องวาง
นโยบายเก่ียวกับรัฐ สังคม และส่ิงแวดล�อม ผู�รับบริการ และผู�มีส3วนได�
ส3วนเสีย องค-การ และผู�ปฏิบัติงาน รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ และ
มาตรการหรือ โครงการ เพื่อให�บรรลุผลตามนโยบายขององค-การ
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องค-ประกอบในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค-การท่ีดี

วิสัยทัศน-

ค3านิยม
หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการกํากับดูแลองค-การท่ีดี
25

นโยบายการกํากับดูแลองค-การท่ีดี

นโยบายด�านรัฐ สังคม 
ส่ิงแวดล�อม

นโยบายด�าน
ผู�รับบริการและผู�มี

ส3วนได�ส3วนเสีย

นโยบายด�านองค-การ
นโยบายด�าน
ผู�ปฏิบัติงาน

มาตรการ / โครงการ
26



แนวทางการนําไปสู3การปฏิบัติ
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(10)  ความผาสุกของสังคม
• ส.วนราชการคํานึงถึงความผาสุก และประโยชน7สุขของสังคมเปpนส.วนหน่ึงในยุทธศาสตร7

และการปฏิบัติการประจําวันอย.างไร รวมถึงได9มีส.วนในการสร9างความสมบูรณ7ให9กับ
ระบบส่ิงแวดล9อม สังคม และเศรษฐกิจ อย.างไร

1.2 ค. ความรับผิดชอบต3อสังคมและการสนับสนุนชุนชนที่สําคัญ 
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(11)  ความสนับสนุนชุมชน
• ส.วนราชการดําเนินการอย.างไรในการสนับสนุนชุมชุนให9มีความเข็มแข็งแก.ชุมชนที่สําคัญ

ของส.วนราชการ
• ชุมชนที่สําคัญของส.วนราชการมีอะไรบ9าง ส.วนราชการมีวิธีการอย.างไรในการกําหนด

ชุมชนดังกล.าว กําหนดกิจกรรมที่ส.วนราชการเข9าเข9าไปมีส.วนร.วม ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมที่ใช9
ประโยชน7ของสมรรถนะหลักของส.วนราชการ

• ผู9บริหารของส.วนราชการและบุคลากรมีส.วนร.วมในการดําเนินการดังกล.าวอย.างไร

1.2 ค. ความรับผิดชอบต3อสังคมและการสนับสนุนชุนชนที่สําคัญ 
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หมวด 1 การนําองค7การ

เกณฑ- PMQA  ( 2559)
หมวด 1

การนําองค-การ
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