
1 



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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(1) วสิยัทัศนแ์ละคา่นยิม 
    - การก าหนดวสิยัทัศน ์
      คา่นยิม 
    - การถา่ยทอดไปสู ่
      การปฏบิัตสิูบ่คุลากร 
    - การปฏบิัตตินทีแ่สดง 
      ความุง่มั่นตอ่คา่นยิม  

(2) การสง่เสรมิการ 
     ประพฤต ิปฏบิัตติาม 
     หลักนติธิรรม ความ 
     โปรง่ใสและความม ี
     จรยิธรรม 
    - การปฏบิัตติน 
    - การสรา้งสภาพแวดลอ้ม 
(3) การสรา้งองคก์ร 
     คณุภาพทีย่ั่งยนื 
    - การสรา้งสภาพแวดลอ้ม 
    - การสรา้งวฒันธรรม 
    - การสรา้งสภาพแวดลอ้ม 
      เพือ่การสรา้งนวตักรรม 
    - การถา่ยทอดการเรยีนรู ้

(4) การสือ่สาร 
    - การสือ่สารและ 
      สรา้งความผกูพัน 
    - การใชส้ือ่ 
      เทคโนโลย ี
      สารสนเทศ 
    - บทบาทเชงิรกุ 
      ในการจงูใจ 
      บคุลากร 

(5) การท าใหเ้กดิการ 
     ปฏบิัตอิยา่งจรงิจัง 

    - การปฏบิัตเิพือ่ 
      บรรลวุตัถปุระสงค ์

      วสิยัทัศน ์
      ปรับปรงุผลการ 
      ด าเนนิการและ 
      สง่เสรมินวตักรรม 
   -  การตัง้ความ 
      คาดหวงัตอ่ผล 
      ด าเนนิการ 
 

(6) ระบบการก ากับดแูล 
     องคก์ร 
     - การทบทวนและก ากับ 
       การปฏบิัตงิาน การเงนิ  
       และการป้องกันการ 
       ทจุรติ และการปกป้อง 
       ผลประโยชนข์อง 
       ประเทศและผูม้สีว่น 
       ไดส้ว่นเสยี 
(7) การประเมนิผลการ 
     ด าเนนิการของผูบ้รหิาร 
     สว่นราชการและระบบ 
     การก ากับดแูล 
   - การประเมนิผลการ     
     ด าเนนิการของผูบ้รหิาร  
   - การพัฒนาและปรับปรงุ 
     ประสทิธผิลของระบบ 
     การน าองคก์ารของ 
     ผูบ้รหิาร 

(8) การประพฤตปิฏบิัตติาม 
     กฎหมายและกฎระเบยีบ 
    - การจัดการและการ 
      คาดการณ์ผลกระทบใน 
      เชงิลบตอ่สงัคม  
    - การเตรยีมการเชงิรกุ  
    - กระบวนการ ตัววดั  
      และเป้าประสงคท์ี ่
      ส าคัญ 
    - การด าเนนิการเรือ่ง 
      ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
      กับการบรกิาร 
      และการปฏบิัตงิาน 
(9) การประพฤตปิฏบิัตอิยา่ง 
     มจีรยิธรรม 
    - การสง่เสรมิและสรา้ง 
      ความมั่นใจ   
    - กระบวนการ และตัววดั        
      ในการสง่เสรมิและ 
      ก ากับดแูล 
    - การด าเนนิการกรณีม ี
      การกระท าทีข่ดัตอ่หลัก 
      จรยิธรรม 
 

(10) ความผาสกุของสงัคม 
     - ความผาสกุและ 
       ประโยชนส์ขุของสงัคม 
 
(11) การสนับสนุนชมุชน 
     - การสนับสนุนชมุชน 
       ส าคัญใหม้คีวาม 
       เขม้แข็ง 
     - การก าหนดชมุชนที ่
       ส าคัญ และกจิกรรม 
       การมสีว่นรว่ม 
     - การมสีว่นรว่มของ 
       ผูบ้รหิารและบคุลากร 

 

 
       

หมวด 1 การน าองคก์าร 

1.1 การน าองคก์ารโดยผูบ้รหิาร 
ของสว่นราชการ 

1.2 การก ากบัดแูลองคก์ร 
และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ก. วสิยัทศัน ์คา่นยิม  
และพนัธกจิ 

ก. การก ากบัดแูล 
องคก์ร 

ข. การประพฤตติาม 
กฎหมายและอยา่งม ี
จรยิธรรม 

ค. ความบผดิชอบตอ่
สงัคมและการสนบัสนุน
ชุมชนทีส่ าคญั 

ข. การสือ่สารผล 
การด าเนนิการของ 
องคก์าร 
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1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ:  
     ผู้บริหารของสว่นราชน าองค์การอย่างไร  

ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้บริหารท าด้วยตัวเอง ในการชี้น าและท าให้ส่วนราชการยั่งยืน 
อธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบริการที่ดีกับผู้รับบริการ สร้าง
นวัตกรรม และมีผลการด าเนินงานที่ดี รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้บริหารสื่อสารกับ
บุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

บทบาทที่ส าคญัของผู้น า (Leader)  คือ  
1. ก าหนดทิศทางองค์กร  ประกอบด้วย ค่านิยม วิสัยทัศน์ (เป้าประสงค์  พันธกิจ 

เป้าหมาย) ผลลัพธ์สุดท้ายและกลยุทธ์ที่จะมุ่งไปสู่ผลนั้น 
2. สื่อสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างทีมที่เข้าใจวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
3. กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ โดยสร้างบรรยากาศการท างาน 
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(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการก าหนดวิสัยทัศน์และ

ค่านิยม 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ
ค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์กรไปยังบุคลากรในส่วน
ราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบ
งานต่อกันที่ส าคัญ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน 

• การปฏิบัติของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมของส่วนราชการอย่างไร 

 
 

 

 

 

 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
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นิยาม.......ระบบการน าองค์การ 

วิธีการบริหารที่ผู้บริหารส่วนราชการน ามาใช้ ทั้งอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการทั่วทั้งส่วนราชการ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญ การสื่อสาร และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 
รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรรและการ
พัฒนาผู้น าและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม 
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการ
ด าเนินการ  
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ระบบการนาองค์การ (กรมปศุสัตว์)  8 



ประเด็นการพิจารณา 

A แนวทาง/วิธีการของผู้บริหารที่มีบทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

D การก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

D ผู้บริหาร สื่อสารไปสู่บุคลากรครอบคลุมทุกคน รวมทั้ง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญ 

R/I บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม 

R/I ส่วนราชการมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และค่านิยม ไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
และสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และทิศทางที่ก าหนดไว ้

R/I ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การที่ เกี่ยวข้องและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ  
 

1. แนวทาง/กระบวนการก าหนดทิศทางครอบคลุมวสิยัทศัน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค ์หรือผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัอยา่งเป็นระบบ ให้
ความส าคญักบัความตอ้งการความคาดหวงัของผูรั้บบริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

2. ผูบ้ริหารด าเนินการตามขอ้ 1 
3. ผูบ้ริหารมีการส่ือสารทิศทางองคก์าร 
    3.1 ไปยงับุคลากร องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกนัหรือส่งมอบงานต่อกนัท่ี

ส าคญั ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย    
    3.2 มีวธีิการส่ือสารท่ีหลากหลายตามลกัษณะของแต่ละกลุ่ม ทั้ง

แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดการรับรู้ เขา้ใจใน
ทิศทาง เกิดความร่วมมือในการปฏิบติั 

4. ผูบ้ริหารมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยา่ง
ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 

5. ผูบ้ริหารน าการปรับปรุงกระบวนการมาพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
ส่งผลต่อเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์อยา่งชดัเจน 

6. ทิศทางองคก์รสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร  และ
แนวทาง/กระบวนการอ่ืนๆ 

1. การแปลงวสัิยทัศน์เป็นตัว
วดัเชิงคุณภาพระดบัผลลพัธ์
อย่างสมดุล                         

 2. การวเิคราะห์SWOT 
Analysis ด้วยการใช้ข้อมูล
และพจิารณาเทยีบกบัภาพ
อนาคตของหน่วยงาน  

3. การมุ่งเน้นเป้าหมายทั้ง
ระยะส้ันและยาว อย่างสมดุล 

4. การส่ือสาร 2 ทาง  
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(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และ
ความมีจริยธรรม 

 

• การปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อ
การประพฤติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมอย่างไร 

• ผู้บริหารของส่วนราชการได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพ่ือสิ่งเหล่านี้
อย่างไร 

 
 

 

 

 

 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
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หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 

  หลัก 
นิติธรรม  

การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 หลักความ
โปร่งใส  

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถ
ชี้แจงได้ และสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนิน
กิจกรรม และสามารถตรวจสอบได้ .เช่น..มีศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร /เผยแพร่ข้อมูลตามพรบ./มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการ ฯลฯ 

จริยธรรม...มีกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม /ประมวลจริยธรรม/ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ส่งเสริม
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มีเครือข่ายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม..ฯลฯ 

ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ด ี
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A แนวทางและวิธีการของผู้บริหารที่ แสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 

D ผู้บริหารให้นโยบาย สร้างบรรยากาศก าหนดแนวทาง ก ากับติดตาม แสดงตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี 

D ผู้บริหารก าหนดและติดตามตัววัดหรือตัวชี้วัด การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปร่งใส 

R/I ท าใหม้ั่นใจว่าพันธกิจและวิสัยทัศนข์อง ส่วนราชการสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันกับหลักจริยธรรมพฤติกรรมที่มีจริยธรรมควรมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด รวมทั้งผู้ส่งมอบและชุมชนของส่วนราชการ 

R/I บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรมของ
องค์การ 

R/I ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ และเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององคก์าร 

  

 

ประเด็นการพิจารณา 
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• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ที่จะท าให้ส่วนราชการมี
ความยั่งยืน 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างไร 
- สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการด าเนินงานของ

ส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล 
- สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมการมาใช้บริการของผู้รับบริการ 
- สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ

ความคล่องตัวขององค์การ 
- มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดการเรียนรู้ระดับองค์การ และการพัฒนาผู้น าในอนาคตของ

ส่วนราชการ 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.1 ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
 
(3) การสร้างองค์การคณุภาพที่ยั่งยืน 
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การบรรลุพันธกิจ 
 (ส่วนราชการมีความยั่งยืน) 

• การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 
• การออกแบบหรือทบทวนระบบงาน และรูปแบบการปฏิบัติงาน 
• การทบทวนผลการด าเนินงาน  
• การส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ทั้งระดับ

องค์การและระดับตนเอง   
 

• ส่งเสริม? 
• กระตุ้น? 
• การเรียนรู&้พัฒนา? 

 
 

ผู้บริหาร 

15 



A มีแนวทางและวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน องค์การ เช่น  การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การออกแบบหรือทบทวนระบบงานและรูปแบบการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง   การทบทวนผล
การด าเนินงาน การสื่อสารที่ชัดเจน และการส่งเสริมให้เกิด กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

D ผู้บริหารและส่วนราชการด าเนินการตามแผนงาน กิจกรรมในการสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

R/I ส่วนราชการมีความพร้อมที่จะตอบสนอง ความจ าเป็นในการบรรลุ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

R/I ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงานสามารถแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา 
R/I ส่วนราชการน าผลการทบทวนไปปรับปรุงผลการด าเนินการเกิดการเรียนรู้

ในระดับองค์การและระดับบุคคล 
 

ประเด็นการพิจารณา 
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แนวทางปฏิบัตทิีด่ี  

 1. ผู้บริหารจะต้องรวบรวมผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์การ ความคดิเหน็ของบุคลากร 
น ามาจัดล าดับความส าคัญ น าสู่การตัดสินใจที่ส าคัญและส่ือสารเพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึน้ร่วมกัน 

2. ส่ือสารให้ทราบถงึประโยชน์ที่องค์การบุคลากรจะได้รับจากการด าเนินงาน 

3. น าผลการทบทวนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคปรับปรุงการท างาน 

4. การวัดผลการด าเนินงานเปล่ียนได้ตามความจ าเป็นและสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไป 

5. พฒันาโครงสร้างองค์การและมอบอ านาจตามความจ าเป็น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการท างาน รวมทัง้การเรียนรู้และการพฒันาองค์การ 

6. การให้ค าแนะน าให้เกดิผลส าเร็จในการปรับปรุงองค์การและพฒันาแบบก้าวกระโดด 

7. มีเวทกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

8. รวบรวมความคดิต่างๆจากบุคลากร เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาองค์การ 

9. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในระดับองค์การ  กจิกรรมการยกย่องชมเชย การพฒันา
บุคลากรในรูปแบบการให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการเป็นพี่เลีย้ง 
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(4) การสื่อสาร 
  ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้ง

องค์การ และกับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และ
เป็นไปในลักษณะสองทิศทางรวมทั้งการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลใน
การสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ดี 

• ผู้บริหารของส่วนราชการมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมี
ส่วนร่วมในการให้รางวัล และการยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินงานที่ดี 
และให้มีความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 
1.1 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
 

(Two Way Communication)  

-การจัดประชุมสัมมนา (Workshop, Shared Vision Session) 

-การพบปะพูดคุย (Face to Face Communication) 

-การพบปะผู้ปฎิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน (Walk Around) 

dการออกแบบ
ช่องทางการ

สื่อสาร 18 



กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 

บุคลากร ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1=ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,  2=บุคลากร , 3=ผู้รับบริการ 19 



กรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 20 



กระบวนการถา่ยทอด/ชอ่งทางการสือ่สารทีส่ าคญั 
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(5)  การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจรงิจัง 
• ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไร ในการท าให้เกิดการปฏิบัติ

เพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวิสัยทัศน์ 

• ในการก าหนดความคาดหวังต่อผลการด าเนินงาน ผู้บริหารของส่วน
ราชการพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่างๆ อย่างไร 

 
 

 

 

 
1.1 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ  
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ต้องค านึงถงึ 

• กลยุทธ ์

• บุคลากร 

• ระบบงาน 

• สินทรัพย ์

• การสร้างนวัตกรรม 

• การปรับปรุงสินค้า/บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ฯลฯ 

เทคนิค 

• PDCA 

• Lean 

• Six sigma 

• ขจัดWaste 

• ลดรอบเวลา 

• ฯลฯ 

 
สิ่งที่ต้องให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กร (หมวด 2.2ก(1)) 
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1.2 การก ากับดูแลองค์การและความรับผดิชอบต่อสังคม: 
 ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการก ากับดูแลส่วนราชการ และท าให้
บรรลุผลด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

ให้อธิบายแนวทางที่ส่วนราชการใช้ก ากับดูแลและปรับปรุงการน าองค์การ ให้อธิบาย
วิธีการที่ส่วนราชการสร้างความม่ันใจว่า มีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

ระบบการก ากับดูแลองค์การ = Governance System 
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1.2  ก. การก ากับดูแลองค์การ  
 

ระบบการก ากับดูแลองค์การ คือ  
ระบบการจัดการและควบคุมต่างๆ ที่ใช้ในส่วนราชการ รวมทั้งความ
รับผิดชอบในด้านต่างๆ ของหวัหน้าส่วนงาน คณะกรรมการบริหาร และ
ของผู้บริหารของส่วนราชการ โดยมีการก าหนดเป็นกฎระเบียบที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

1) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2) ความโปร่งใสของการปฏิบัติงาน  

3) การปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม  
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(6)  ระบบการก ากับดูแลองค์การ 

• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการทบทวน และท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในระบบการก ากับดูแลที่ส าคัญ ในด้าน 

- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของสว่นราชการ 

- ความรับผิดชอบด้านการเงนิ และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

ครอบคลุมเรื่องระบบควบคุมภายใน และ
ความโปร่งใสของระบบ OG 

 
1.2  ก. การก ากับดูแลองค์การ  
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A แนวทางและวิธีการก ากับดูแลองค์การที่ดี ในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

D มีการด าเนินการตามวิธีการในการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

L มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

R/I บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

R/I มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และมีธรรมมาภิบาล  

R/I มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

R/I มีความเชื่อถือของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมและมีภาพ ลักษณ์ที่ดี 
 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี 
1. การก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการใน

การก ากับดูแลองค์การที่ดี 

2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกจิหลักของหน่วยงาน ในการบริหาร
ราชการ 

3. การพัฒนากระบวนการท างาน เพื่อ
ก่อให้เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1. ระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน     

 2.การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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(7)  การประเมินผลการด าเนินงาน 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการด าเนนิงาน

ของผู้บริหารส่วนราชการ รวมทั้งระบบก ากับดูแลองค์การ 

• ผู้บริหารส่วนราชการ และ ระบบก ากับดูแลองค์การ  การใช้ผลการ
ทบทวนผลการด าเนนิงานขา้งต้นไปพัฒนาต่อ และ ปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการน าองคก์รอย่างไร 

 

 

 

 

 

 
1.2  ก. การก ากับดูแลองค์การ  
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ประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
และระบบก ากับดูแลองค์การ 

• ข้อมูลจากผู้ร่วมงาน   ทีมที่ปรึกษาภายนอก 

• ผลการทบทวนผลการด าเนินงานของผู้บรหิารอย่างเป็นทางการ 

• ใช้ข้อมูลป้อนกลับ และ ผลส ารวจบุคลากร ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียเปน็ทางการหรือไม่เป็นทางการ 
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(8)  การประพฤตปิฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบ

เชิงลบต่อสังคม ส่วนราชการได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มี
ต่อการบริการและการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร 

• ส่วนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกอย่างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้ 
รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มี
ประสิทธิผล 

• ส่วนราชการมกีระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือ ดีกว่า 

• ส่วนราชการได้มีการก าหนดกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือ
ด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัติงานอย่างไร 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 8(3)  

     ก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ผลดีผลเสียให้ครบทุก
ด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่
ละขั้นตอน กรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 

 (8)  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ 

 
 

 

 

 
1. การท างานของเราที่จะเป็นผลกระทบ(การวิเคราะห์ความเสี่ยง)? 
2.  เราต้องท างาน Proactive 
3. เปิดโอกาสให้มีช่องทางร้องเรียน น าสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมการเชิงรุก    
4.  4 ตัวชี้วัดอะไร 
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A มีการค านึงถึงผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานตามพันธกิจ วิเคราะห์และ
ประเมินระดับความรุนแรงและกลุ่มเป้าหมายของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

A ก าหนดมาตรการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ ตามล าดับ
ความส าคัญของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น 

D ด าเนินการตามมาตรการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบทางลบ 

D ก าหนดและติดตามตัววัดหรือตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการด าเนินการ
เตรียมการเชิงรุกและจัดการกับผลกระทบเกิดขึ้น 

R/I มีความเชื่อมโยงไปสู่การด าเนินการในการเตรียมการเชิงรุกและจัดการกับ
ผลกระทบเกิดขึ้น หรือเชื่อมโยงการน ามาใช้ประกอบในการจัดท า ยุทธศาสตร์ 

R/I ลดความเสียหาย ความสูญเสียจากการท างาน และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ประเด็นการพิจารณา 
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เคร่ืองมือการบริหารจัดการ 
 

แนวทางปฏิบัตทิี่ดี  
1. ใหค้วามส าคญัประเดน็ท่ีประชาชนสนใจหรือ

วติกกงัวล เพ่ือจะไดน้ าประเดน็มาวางแผน
ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2. มีการวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือพิจารณา
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัสังคม 

3. ค านึงถึงการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งควรค านึงถึงการหมุนเวยีน
ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใหม่ 

การวเิคราะห์ความเส่ียง 
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กรมทางหลวงชนบท  36 



การจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม (กรมปศุสัตว์)  
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(9)  การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการ

ปฏิบัติการทุกด้านของส่วนราชการมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• ส่วนราชการมีกระบวนการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญอะไร ในการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมจีริยธรรมภายใต้ 
โครงสร้างการก ากับดูแลท่ัวทั้งองค์กร รวมทั้งการปฎสิัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• องค์การมีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีที่มีการ
กระท าขัดต่อหลักจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

วิธีการที่ส่วนราชการท าให้มั่นใจว่า ตัดสินใจ การปฏบิตังิาน  การ
ปฏสัิมพนัธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นไปตามมโน
ธรรม ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมาย  ระเบยีบ 
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ตัวอย่างแนวทาง  วธีิการ 

วิธีการ 
• นโยบาย OG 

• การบริหารแบบ มีส่วนร่วม 
• ก าหนดนโยบายและส่งเสริมมาตรการ

ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
• ส่งเสริมการปฏบิัตติามประมวล

จริยธรรม 
• พฒันาบุคลากรด้านจริยธรรม 
• ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดี 
• โทรสายด่วนจริยธรรม 
• ฯลฯ 

 
 

ตัววัดหรือตัวชี้วัด 
• KPI    ITA 

• เร่ืองร้องเรียนลดลง 

• ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมากขึน้ 

• ฯลฯ 
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

นโยบายด้านรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้าน
ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายด้านองค์การ นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

มาตรการ / โครงการ 
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(10)  ความผาสุกของสงัคม 
• ส่วนราชการค านึงถึงความผาสุก และประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วน

หนึ่งในยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการประจ าวันอย่างไร รวมถึงได้มีส่วน
ในการสร้างความสมบูรณใ์ห้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
อย่างไร 
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หมายเหตุ 
ถ้ามีภารกจินีโ้ดยตรงอยู่แล้ว...ให้อธิบายความทุ่มเทเป็นพเิศษ 
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(11)  ความสนับสนุนชุมชน 
• ส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุนชุมชุนให้มีความเข็มแข็ง

แก่ชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการ 

• ชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรใน
การก าหนดชุมชนดังกล่าว ก าหนดกิจกรรมที่ส่วนราชการเข้าเข้าไปมีส่วน
ร่วม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 

• ผู้บริหารของส่วนราชการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ดังกล่าวอย่างไร 

 

 

 

 

 

 
1.2  ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุนชนทีส่ าคญั  
 

45 



46 


