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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 

ที่มา  Q-Program PRO สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

JD ผู้บริหาร 
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 ADLI 
Process Management Critical Issue 

Approach • วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก(C&S Need) 
• ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด(Lag) ก าหนดแผนวิธีการที่

ชัดเจน 
• ก าหนดแผนประเมิน แผนป้องกัน 

Deployment • ก าหนดวิธีการปฏิบัติ ตัวช้ีวัด (Lead) 
• วิเคราะห์ความเสี่ยงจัดสรรทรัพยากรและบคุคล 
• ปฏิบัติตามแผน กระจายสู่ทุกหน่วยงาน 

Learning • ติดตามประเมินผล สรุปผลลัพธ์ 
• สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม 
• น าไปปรับปรุงแบบก้าวกระโดด บทเรียนต่อ

กระบวนการอื่น 

Integration • ความสอดคล้อง:  
 - ตัวช้ีวัด เป้า แผนปฏิบัติ วิธีวัด การปรับปรุง 
 - ผลของกระบวนการที่ผลักดันสู่เป้าหมายขององค์กร 
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1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ: ผู้บริหารของส่วนราชน าองค์การ
อย่างไร  

ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้บริหารท าด้วยตัวเอง ในการชี้น าและท าให้ส่วนราชการยั่งยืน อธิบายวิธีการที่
ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบริการที่ดีกับผู้รับบริการ สร้างนวัตกรรม และมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ส าคัญ 

1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไรในการก ากับดูแลส่วนราชการ และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้ก ากับดูแลและปรับปรุงการน าองค์การ ให้อธิบายวิธีการที่ส่วนราชการ
สร้างความมั่นใจว่า มีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
ท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
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หมวด 1 การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ  

ข. การสื่อสารและผลการ
ด าเนินการขององค์การ 

ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 

1. วิสัยทัศน์และค่านิยม 
2. การส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความ
โปร่งใส และความมีจริยธรรม 
3. การสร้างองค์การคุณภาพที่
ยั่งยืน 

4. การสื่อสาร 
5. การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก. การก ากับดูแลองค์การ ข. การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมาย และอย่างมีจริยธรรม 

ค. ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการสนับสนุน

ชุมชนที่ส าคัญ 6. ระบบการก ากับดูแลองค์การ  
7. การประเมินผลการด าเนินงาน 8. การประพฤติปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบ  
9. การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม 
 

10. ความผาสุกของสังคม 
11. การสนับสนุนชุมชน 

6 



(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์กรไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วน 

• การปฏิบัติของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมของส่วน
ราชการอย่างไร 

 
 

 

 

 

 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
 

แนวทางการด าเนินการ 
บทบาทที่ส าคัญของผู้น า (Leader)  คือ  
• การก าหนดทิศทางองค์กร  ประกอบด้วย ค่านิยม วิสัยทัศน์ (เป้าประสงค์  พันธกิจ เป้าหมาย) แก่องค์กร พร้อม

ผลลัพธ์สุดท้ายและกลยุทธ์ที่จะมุ่งไปสูผ่ลนั้น    
• ด าเนินการสื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างทีมที่เข้าใจวิสันทัศน์ กลยุทธ์ และยอมรับ  
• การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ โดยการสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความพอใจโดย

ส่วนรวม /จูงใจ 
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ระบบการน าองค์การ 
วิธีการบริหารที่ผู้บริหารของส่วนราชการน ามาใช้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้ง
ส่วนราชการ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญ การสื่อสาร และการถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรรและการพัฒนาผู้น าและ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความ
คาดหวังด้านผลการด าเนินการ  

ผู้บริหารของส่วนราชการ 
• หัวหน้าของส่วนราชการ 
• รองหัวหน้าของส่วนราชการ 
• หัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
• หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/ส านัก หรือ เทียบเท่า 
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ที่มา ระบบการน าองค์การ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ 9 



ที่มา ระบบการน าองค์การของจังหวัดชัยนาท 10 



(2)  การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 

• การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติ
ตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมอย่างไร 

• ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร 

 
 

 

 

 

 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
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หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) 10 หลัก 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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หลักธรรมาภิบาล  
1) หลักประสิทธิผล  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการ   
2) หลักประสิทธิภาพ  การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือบริหารที่เหมาะสม   
3) หลักการตอบสนอง  การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ การตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลาย   
4) หลักภาระความรับผิดชอบ  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงความสานึกในการรับผิดชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ   
5) หลักความโปร่งใส  กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้ 
และสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม และสามารถตรวจสอบได้   
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หลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 
 6) หลักการมีส่วนร่วม  กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสในการรับรู้ ทาความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ เสนอปัญหา ร่วมแก้ไข การตัดสินใจ และร่วมในการพัฒนา   
7) หลักการกระจายอ านาจ  การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น และภาคประชาชนดาเนินการ
แทน โดยมีอิสระตามควร   
8) หลักนิติธรรม  การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   
9) หลักความเสมอภาค  การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกในด้านต่างๆ หรือการเลือกปฏิบัติ   
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลทั้งที่ได้รับประโยชน์ และ
เสียประโยชน์   



(3)  การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ที่จะท าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างไร 

- สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการด าเนินงานของส่วน
ราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 

- สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ 

- สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
ความคล่องตัวขององค์การ 

- มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของส่วน
ราชการ 

 

 

 
 

 

 

 

 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
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การบรรลุพันธกิจ 
• การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
• การออกแบบหรือทบทวนระบบงาน และรูปแบบการปฏิบัติงาน 
• การทบทวนผลการด าเนินงาน  
• การส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ทั้งระดับ

องค์การและระดับตนเอง   
 

ผู้บริหาร 
• ส่งเสริม? 
• กระตุ้น? 
• การเรียนรู&้พัฒนา? 

 
 16 



 
ระบบในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
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• การวางแผนระยะยาว 

• การสร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

• การสร้างบรรยากาศให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

• การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 

• การท าให้เกิดความคล่องตัว (ความเร็ว + ความสามารถในการปรับตัว) 

• การสร้างผู้สืบทอดและการพัฒนาผู้น า 

ที่มา :  MBNQA 



(4)  การสื่อสาร 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้ง

องค์การ และกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และเป็นไปใน

ลักษณะสองทิศทางรวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการสื่อสารให้
ทราบถึงการตัดสินใจที่ดี 

• ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการให้รางวัล และการยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินงานที่ดี และให้มี
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 
 
 
 

 
1.1 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
 

(Tow Way Communication)  

-การจัดประชุมสัมมนา (Workshop, Shared Vision Session) 

-การพบปะพูดคุย (face to face Communication) 

-การพบปะผู้ปฎิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน (Walk Around) 

dการออกแบบ
ช่องทางการ

สื่อสาร 
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(5)  การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ในการท าให้เกิดการปฏิบัติเพื่อให้ส่วน
ราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุ
วิสัยทัศน์ 

• ในการก าหนดความคาดหวังต่อผลการด าเนินงาน ผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณา
ถึงการสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ม
ต่างๆ อย่างไร 

 

 

 

 

 
1.1 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
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1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไรในการก ากับดูแลส่วนราชการ และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้ก ากับดูแลและปรับปรุงการน าองค์การ ให้อธิบายวิธีการที่ส่วนราชการ
สร้างความมั่นใจว่า มีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
ท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

ระบบการก ากับดูแลองค์การ = Governance system 
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(6)  ระบบการก ากับดูแลองค์การ 

• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการทบทวน และท าให้ประสบผลส าเร็จในระบบการ
ก ากับดูแลที่ส าคัญ 

- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของส่วนราชการ 

- ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 
1.2  ก. การก ากับดูแลองค์การ  
 

ระบบการก ากับดูแลองค์การ คือ ระบบการจัดการและควบคุมต่างๆ ที่ใช้ในส่วนราชการ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ของหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการบริหาร และของผู้บริหารของส่วน
ราชการ โดยมีการก าหนดเป็นกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

1) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน  

3) การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
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(7)  การประเมินผลการด าเนินงาน 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารส่วน

ราชการ รวมทั้งระบบก ากับดูแลองค์การ 
• ผู้บริหารส่วนราชการ และ ระบบก ากับดูแลองค์การการใช้ผลการทบทวนผลการ

ด าเนินงานข้างต้นไปพัฒนาต่อ และ ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการน าองค์กร
อย่างไร 

 
 
 
 
 

 
1.2  ก. การก ากับดูแลองค์การ  
 

  
 
การประเมินผลงานผู้บริหาร และน าผลการประเมินไปปรับระบบการน าองค์กร 
1. ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน (Individual Scorecard)  
3. ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปต้องมีการประเมินผลงานตามที่ได้รับเป้าหมาย 
4. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินเพื่อให้เกิดมาตรฐาน 
5. ควรมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินให้บุคลากรทราบ 
6. ผลการประเมินน าไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ 
7. การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากร เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และพัฒนาขีดสมรรถนะ 

และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  
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(8)  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบเชิงลบต่อ

สังคม ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการบริการและการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

• ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกอย่างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้ รวมทั้งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล 

• ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือ ดีกว่า 

• ส่วนราชการได้มีการก าหนดกระบวนการตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ เพื่อด าเนินการเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัติงานของตนอย่างไร 

 
 
 
 
 

 
1.2  ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม  
 

1. การท างานของเราที่จะเป็นผลกระทบ(การวิเคราะห์ความเสี่ยง)? 
2.  เราต้องท างาน Proactive 
3. เปิดโอกาสให้มีช่องทางร้องเรียน น าสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมการเชิงรุก 
4. ตัวชี้วัดอะไร 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 8(3)  

ก่อนเริ่มด าเนินการสว่นราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสยีให้
ครบทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการทีโ่ปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการ
ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน กรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการ
ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจ
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 
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(9)  การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการทุก
ด้านของส่วนราชการมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญอะไร ในการส่งเสริมและก ากับดูแล
ให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้ โครงสร้างการก ากับดูแลทั่วทั้งองค์กร 
รวมทั้งการปฎิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• องค์การมีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าขัดต่อหลัก
จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
1.2  ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม  
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Governance Policy) 

การประกาศเจตนารมณข์ององคก์ารที่จะด าเนินการ และก าหนด
นโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละองค์การจะต้องวาง
นโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย องค์การ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติ และ
มาตรการหรือ โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์การ 
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องค์ประกอบในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม 
หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

นโยบายด้านรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายด้านองค์การ นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรการ / โครงการ 
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แนวทางการน าไปสู่การปฏิบัติ 
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(10)  ความผาสุกของสังคม 
• ส่วนราชการค านึงถึงความผาสุก และประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์

และการปฏิบัติการประจ าวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับ
ระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ อย่างไร 

 

 

 

 

 

 
1.2  ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุนชนที่ส าคัญ  
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(11)  ความสนับสนุนชุมชน 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนชุมชุนให้มีความเข็มแข็งแก่ชุมชนที่ส าคัญ

ของส่วนราชการ 
• ชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด

ชุมชนดังกล่าว ก าหนดกิจกรรมท่ีส่วนราชการเข้าเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมท่ีใช้
ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 

• ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังกล่าวอย่างไร 

 
 
 
 
 

 
1.2  ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุนชนที่ส าคัญ  
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หมวด 1 การน าองค์การ 



เกณฑ์ PMQA  ( 2559) 
หมวด 1 

การน าองค์การ 
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