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หมวด 1 การน าองคก์ร 

      ประเมินว่าผูบ้รหิารของสว่นราชการด าเนินการอยา่งไรในเรือ่ง .... 
  การก าหนดวิสยัทศัน ์ เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว  ค่านิยม 

และ ความคาดหวงัในผลการด าเนินการ  

  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

  การกระจายอ านาจการตดัสินใจ  การสรา้งนวตักรรม และ การ

เรยีนรูใ้นองคก์ร  

  การตรวจประเมินว่าองคก์รมีการก ากบัดแูลตนเองที่ดี และ

ด าเนินการเก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและชุนชน 



หมวด 1 การน าองคก์ร 

ก. การก าหนด     
ทศิทาง              

ของสว่นราชการ 

1.1 การน าองคก์ร 1.2 ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

ค. การทบทวน  ผล
การด าเนนิการของ

สว่นราชการ 

ข. การก ากับ        

ดแูลตนเองทีด่ ี

ก. ความ 
รับผดิชอบ 
ตอ่สงัคม 

ข. การด าเนนิการ
อยา่งม ี
จรยิธรรม 

ค. การใหก้าร
สนับสนุนตอ่        
ชมุชนทีส่ าคัญ 

(1)1 ทศิทาง 

1.1 วสิยัทศัน ์ 

1.2 เป้าประสงคร์ะยะสัน้/

ยาว  

1.3 คา่นยิม  

1.4  ผลด าเนนิงานที ่

คาดหวงั 

 

(1) 3 การสือ่สารทศิทาง

องคก์ร 
 

(2)2 นโยบาย 
 

 2.1 กระจายอ านาจ 

  

2.2 นวตักรรม 

 2.3 ความคลอ่งตวั 
 

 2.4 การเรยีนรูข้ององคก์ร 

  

2.5 การเรยีนรูข้องบคุคล 

 2.6 การท าถกูกฏหมาย 

 2.7 ท าตามหลกัจรยิธรรม 

(3)3 การก ากบัดแูล

ตนเองทีด่ ี

 

3.1 ดา้นการปฏบิตังิาน 

3.2 ดา้นการเงนิป้องกนั

ทจุรติ 

3.3 ดา้นปกป้อง

ประโยชนป์ระเทศและผู ้

มสีว่นไดส้ว่นเสยี 

(4)4 การทบทวนผล

ด าเนนิการ 

4.1  การทบทวนผล

ด าเนนิการ 

4.2 การน าผลประเมนิ

ไปเพือ่ดกูารบรรลุ

เป้าหมาย และ เพือ่

ประเมนิการตอบสนอง

การเปลีย่นแปลง 

(5)5 what 

ตวัชีว้ดัส าคญั 

5.1ตวัชีว้ดั 

5.2ผลการทบทวนที่

ผา่นมา 

(6) การใชผ้ลการ

ทบทวนเพือ่จัดล าดบั

ความส าคญัและเพือ่

การปรับปรุงทัว่ทัง้

องคก์ร 

(7)7 การประเมนิผล

งานผูบ้รหิาร  

7.1 ประเมนิผูบ้รหิาร 3

ระดบัชัน้บงัคบับญัชา 

7.2 การน าผลประเมนิ

ไปปรับระบบการน า

องคก์ร 

(8)8 การด าเนนิการตอ่

งานทีม่ผีลกระทบทางลบ 

ตอ่สงัคม (เกดิเหตกุารณ์

แลว้) 

(9)9 what 

การจัดการผลกระทบ 

9.1กระบวนการ 

9.2เป้าประสงค ์

9.3ตวัชีว้ดั 

9.4(คา่)เป้าหมายในการ

จัดการผลกระทบ 

(10)10 การจัดการ

ผลกระทบทางลบ  

10.1 การคาดการณ์

ผลกระทบทางลบ 

(ประเมนิ) 

10.2 การเตรยีมการเชงิ

รุกตอ่ผลกระทบ 

(ป้องกนั) 

(11)11 การก าหนดวธิี

ปฏบิตัใิหท้ าอยา่งมี

จรยิธรรม 

(ปฏบิตัติอ่คนภายนอก) 

(12)12  การ

สนับสนุนชมุชนที่

ส าคญั 

• การเลอืกชมุชน 

• การเลอืกกจิกรรม

สนับสนุนชมุชน 

• การมสีว่นร่วมของ

บคุลากร 

LD 1 

LD 1 

LD 2 

LD 5,6 

LD 3 

LD 6 

LD 4 

LD 7 



หมวด  1 

ก าหนดทศิทาง
องคก์ร 

สือ่สาร สรา้ง
ความเขา้ใจ 

วสิยัทัศน ์

เป้าประสงค ์

คา่นยิม 

ผลการด าเนนิการ
ทีค่าดหวงั 

Stakeholder  

โดยยดึ 

หลักโปรง่ใส 

2 ways 
แตล่ะกลุม่  
OP 3,8 

สรา้งบรรยากาศ 

เป็นตวัอยา่งทีด่ ี
(role model) 

ทบทวนผลการ
ด าเนนิการ 

ตัวชีว้ดั (5) 
(หมวด 4.1) 

ประเมนิความส าเร็จการบรรลเุป้าประสงค ์

หมวด 2  

ประเมนิความสามารถ 

การตอบสนองการเปลีย่นแปลง 
จดัล าดบั

ความส าคญั 

ปรบัปรงุท ัว่ท ัง้
องคก์ร 

ผา่นกลไกการก ากับดแูลตนเองทีด่ ี
(OP 6) 

การน าองคก์ร 

LD 1 

LD 1 

LD 2 LD 3 

LD 4 

LD 4 

LD 4 

LD 3 

ท างานอยา่งมี

จรยิธรรม 
LD 5,6 

LD 6 

•  นโยบายก ากับดแูล

องคก์ารทีด่ ี

• สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ 

• ตดิตามผล 

การท างานมผีลกระทบ 

ตอ่สงัคม 

• เชงิรบั- แกไ้ข  

   • เชงิรกุ 
     คาดการณ์ 

     ป้องกัน 

LD 7 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 



LD1  

     ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดทิศทางการท างานท่ีชดัเจน 

ครอบคลมุในเร่ืองวิสยัทศัน ์ค่านิยม เป้าประสงคห์รือผลการด าเนินการท่ีคาดหวงั

ขององคก์าร โดยมุ่งเนน้ผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย รวมทั้งมีการส่ือสาร

เพ่ือถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวสู่บุคลากร เพ่ือใหเ้กิดการรบัรู ้ความเขา้ใจ และการ

น าไปปฏิบตัิของบุคลากร อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินการบรรลผุลตามเป้าประสงค์

ท่ีตั้งไว ้

 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   - มีแนวทาง/วิธีการในการก าหนดทิศทางองคก์ร โดยอาจจดัท า

เป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

  - แนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารทิศทางขององคก์ร 

   - ระบุผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการท่ีชดัเจน 

 - หน่วยตอ้งมีแนวทาง หรือแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ ใน

การก าหนดทิศทางองคก์ร 4 ประเด็น คือ วิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์ค่านิยม ผลการ

ด าเนินการท่ีคาดหวงั 

     - หน่วยตอ้งมีการสื่อสารวิสยัทศัน ์เป้าประสงค ์ค่านิยม ผลการ

ด าเนินการท่ีคาดหวงั ผ่านทางช่องทางตา่งๆ เช่น Website ของหน่วย แผน

ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบตัริาชการประจ  าปี แผ่นประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ ไปสู่บุคคลากร

ทุกระดบั 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD1 



แนวทางในการก าหนดวิสยัทศัน ์



แนวทางในการก าหนดวิสยัทศัน ์

ขั้นตอนท่ี 1 แตง่ตั้งคณะท างานทบวนและก าหนดวิสยัทศัน ์

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

  1. 

  2. 

  3.  

ขั้นตอนท่ี 3 ใหห้น่วยตา่งๆ เสนอวิสยัทศันข์องหน่วย 

ขั้นตอนท่ี 4  

ขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 

 

 



Deployment  - รบัรู ้เขา้ใจ น าไปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

  - หน่วยมีการส ารวจการรบัรู ้และการเขา้ใจเก่ียวกบัทิศทางของ

องคก์ารฯ  

  - มีรายงานสรุปผลการส ารวจฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

  - ขอ้มูลท่ีไดร้บัจะน าไปใชใ้นการปรบัปรุงช่องทางในการส่ือสาร 

ตามท่ีก าหนดไวเ้ดิม  

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD1 



การส ารวจการรบัรู ้เขา้ใจ และน าไปปฏิบตัิ 

ขอ้ 1. ท่านรบัทราบ วิสยัทศัน ์ของ ..... หรือไม่ 

  ทราบ   ไม่ทราบ 

 กรณีท่านรบัทราบฯ ช่องทางท่ีท่านรบัทราบ คือ 

1. แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์    2. ผูบ้งัคบับญัชาช้ีแจงใหท้ราบ 

3. เพ่ือนรว่มงานช้ีแจงใหท้ราบ 4. แผนปฏิบตัริาชการประจ  าปี 

5. Website ของหน่วย  6. Website ของกองทพัเรือ 

7. อ่ืนๆ (ระบุ)      

  

 ด าเนินการเช่นเดียวกนัส าหรบั เป้าประสงค ์– ค่านิยม - ผลการ

ด าเนินการท่ีคาดหวงั 



ขอ้ 2. หากท่านรบัทราบ ตาม ขอ้ 1. 

 ท่านเขา้ใจความหมายของ วิสยัทศัน ์ของ ..... หรือไม่ 

  เขา้ใจ   ไม่เขา้ใจ 

 ท่านเขา้ใจความหมายของ เป้าประสงค ์ของ ..... หรือไม่ 

  เขา้ใจ   ไม่เขา้ใจ 

 ท่านเขา้ใจความหมายของ ค่านิยม ของ ..... หรือไม่ 

  เขา้ใจ   ไม่เขา้ใจ 

 ท่านเขา้ใจความหมายของ ผลการด าเนินการท่ีคาดหวงั ของ ..... หรือไม่ 

  เขา้ใจ   ไม่เขา้ใจ 

 

การส ารวจการรบัรู ้เขา้ใจ และน าไปปฏิบตัิ 



การส ารวจการรบัรู ้เขา้ใจ และน าไปปฏิบตัิ 

สรุปผลการส ารวจการรบัรู ้

ก าลงัพลรบัรู ้เก่ียวกบั วิสยัทศัน ์  รอ้ยละ 

รบัรูผ้่านทางช่องทางการสื่อสาร 

1. แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์     รอ้ยละ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาช้ีแจงใหท้ราบ  รอ้ยละ 

3.    เพ่ือนรว่มงานช้ีแจงใหท้ราบ  รอ้ยละ 

 ฯลฯ 

 

 

    

    

 

การน าไปปฏิบตัิ 

1. ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบตัริาชการประจ  าปี ของหน่วย 

2. ใหห้น่วยข้ึนตรงของหน่วย ใชเ้ป็นกรอบในการปฏิบตั ิ

 

 



Learning  - ทบทวน Approach (ก าหนดทิศทางหรือช่องทางสื่อสาร) 

   - ปรบัปรุง(ก าหนดทิศทางหรือช่องทางส่ือสาร) 

  - หน่วยตอ้งมีการทบทวนแนวทางการการก าหนดทิศทางองคก์ร 

ทั้ง 4 ประเด็น และทบทวนวิธีการสื่อสารทิศทางขององคก์าร ของหน่วย 

  - หน่วยตอ้งมีการปรบัปรุงวิธีการในการก าหนดทิศทางองค ์ 

  - หน่วยตอ้งมีการปรบัปรุงแนวทางหรือวิธีการในการส่ือสาร

ทิศทางขององคก์าร  

  - แสดงการเปรียบเทียบวิธีการเดิม กบัวิธีการใหม่ ช่องทางการ

สื่อสารเดิม กบัช่องทางการสื่อสารใหม่ 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD1 



LD2 

 ผูบ้ริหารส่วนราชการมีการเพ่ิมอ านาจในการตดัสินใจ(Empowerment)  

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีระดบัตา่งๆ ภายในองคก์าร โดยมีการมอบอ านาจใหก้บัผูด้  ารง

ต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกนั หรือในส่วนราชการอ่ืนๆ 

 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีค าสัง่มอบอ านาจของหน่วย (ค าสัง่ท่ีออกมานานแลว้แตย่งั

ใชอ้ยูปั่จจุบนัก็ได)้ 

Deployment   

 - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการใชอ้  านาจของผูไ้ดร้บัมอบอ านาจแตล่ะ

ท่าน ในแตล่ะหว้งระยะเวลา รายเดือน/รายไตรมาส 

Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการสรุปผลการใชอ้  านาจของแตล่ะท่านทั้งหมดประจ  าปี 

และมีการน าขอ้มูลฯ มาปรบัปรุงค าสัง่การมอบอ านาจเดิม 

 - แสดงการเปรียบเทียบการมอบอ านาจเดิม กบัการมอบอ านาจใหม่  

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD2 



แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD2 

 

เรือ่งที่ไดร้บัมอบอ านาจ 

การใชอ้  านาจ  

(ครั้ง) 

1. ................................................................................................................   

2. ................................................................................................................    

3. ................................................................................................................    

4. ................................................................................................................    

5. ................................................................................................................    

6. ................................................................................................................    

7. ................................................................................................................    

8. ................................................................................................................    

ผูร้บัมอบอ านาจ  .. รอง ปช.ทร.(1) ... ประจ าเดือน  ต.ค.57 



แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD2 

  

เรือ่งที่ไดร้บัมอบอ านาจ 
การใชอ้  านาจ (ครั้ง)  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 

1. .......................................           

2. .......................................           

3. .......................................           

4. .......................................           

5. .......................................           

6. .......................................           

7. .......................................           

8. .......................................           

ผูร้บัมอบอ านาจ  .. รอง ปช.ทร.(1) ... ประจ  าเดือน ปี 2557 



LD3 

 บริหารของส่วนราชการส่งเสริมใหมี้กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู ้

เพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการและสรา้งความผกูพนั ร่วมมือภายในองคก์าร รวมถึงการ

สรา้งแรงจูงใจเพ่ือใหบุ้คลากรสามารถปฏิบตังิานไดต้ามเป้าหมาย 

 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD3 

Approach   

 - หน่วยตอ้งแสดงเอกสารหลกัฐานใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารของหน่วย ระดบั

รอง หน.หน่วย ข้ึนไป ส่งเสริมใหมี้การเรียนรูข้องก าลงัพลภายในหน่วย เช่น การ

ร่วมประชุมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ร่วมใหข้อ้คิดเห็นในการจดัส่งก าลงัพลไป

ศึกษา/ฝึกอบรมประจ าปี หรือร่วมกิจกรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ประจ  าปี  

Deployment   

 - เช่นเดียวกบั Approach เนน้ตวัอยา่งการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร ระดบั 

รอง หน.หน่วย ข้ึนไป 

Learning   

 - มีการสรุปผลการจดักิจกรรมการเรียนรูข้องหน่วย และการเสนอแนะขอ้

ปรบัปรุงในการจดักิจกรรมครั้งตอ่ไป 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 



LD4 

 ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส  าคญั และก าหนดใหมี้ระบบ

การตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการ ส าหรบัใชใ้นการทบทวนผลการ

ปฏิบตังิานและน าผลการทบทวนดงักล่าวมาจดัล าดบัความส าคญั เพ่ือน าไปใชใ้น

การปรบัปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการใหดี้ข้ึน 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งแสดงแนวทาง/วิธีการ หรือแผนภาพ (Flow Chart) ในการ

ก าหนดตวัช้ีวดัส  าคญั  

 - หน่วยตอ้งมีแผนในการประเมินผลของตวัช้ีวดัส  าคญั ท่ีประกอบดว้ย 

แนวทางประเมินผล กรอบระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ และตวัช้ีวดัส  าคญั 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินการตามตวัช้ีวดัท่ีส  าคญั ท่ี

ผูบ้ริหารใชต้ดิตาม  

 - หน่วยตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัของตวัช้ีวดัส  าคญั ตามผลการ

รายงานผลการด าเนินการ เพ่ือปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหดี้ข้ึนกว่าเดิม 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD4 



แนวทางการก าหนดตวัช้ีวดัส าคญั 

  

ตวัช้ีวดั 

ความสอดคลอ้ง 

กบัยุทธศาสตร ์

การตอบสนองภารกิจ ความเก่ียวขอ้งกบั 

ก าลงัพลและผูร้บับรกิาร 

เป็นแผนงาน/โครงการ

ส าคญั 

คะแนน

รวม 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

                            

                            

                            

                            

                            

                            



แนวทางประเมินผลฯ ตวัช้ีวดัส าคญั 

ตวัช้ีวดั 

ที่ส  าคญั 

วิธีการในการ

ประเมินผลของตวัชีวดั 

ความถ่ี 

ในการตดิตาม 

 

ผูร้บัผิดชอบ 

ตวัช้ีวดั 

ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวน และปรบัปรุง แนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดั

ส าคญั 

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวนและปรบัปรุง แผนการประเมินฯ เพ่ือใหผ้ลการ

ด าเนินการดีข้ึน 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD4 



LD5 

          ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี 

(Organizational Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงาน

ของส่วนราชการเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีการถ่ายทอดนโยบายการก ากบัดูแลองคก์รท่ีดีของหน่วย ท่ี

สมัพนัธก์บันโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารท่ีดีของ ทร. 

 - หน่วยตอ้งมีการสื่อสารนโยบายการก ากบัดแูลองคก์รที่ดีของหน่วย ผ่าน

ช่องทางตา่งๆ 

 - หน่วยตอ้งมีการน ากิจกรรมของหน่วยท่ีก าหนดข้ึน ไปสู่การปฏิบตั ิ และ 

มีผูร้บัผิดชอบ 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินการ ครบทั้ง 4 ดา้น 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD5 



Learning   

 - ตรวจสอบการเอกสารหลกัฐานว่า หน่วยมีขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง

กิจกรรมของหน่วยท่ีตอบสนองตอ่นโยบาย OG เม่ือส้ินปีงบประมาณ หรือไม่ 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD5 



LD6 

 ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงท่ีดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 -  หน่วยตอ้งมีการจดัวางระบบควบคมุภายในของหน่วย ตามหลกัเกณฑ์

ท่ี ทร.ก าหนด (10 ดา้น) ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการควบคมุภายใน ใหก้บัหน่วยรบัผิดชอบ 

(จร.ทร. และ สตน.ทร.) ตามวงรอบท่ีก าหนด (ทุก 6 เดือน)  

Learning   

 - หน่วยมีการประเมินความเสี่ยงของการควบคมุภายใน ของหน่วยตาม

แบบฟอรม์การรายงานผลการควบคมุภายใน  

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD6 



LD7 

 ส่วนราชการ/ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดใหมี้วิธีการหรือมาตรการในการจดัการ

ผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึนตอ่สงัคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนินการของส่วน

ราชการ รวมทั้งตอ้งน าวิธีการหรือมาตรการท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบตั ิ

 

 

 

หมวด 1 การน าองคก์ร 



Approach   

 - หน่วยตอ้งมีมาตรการ/วิธีการในการจดัการผลกระทบทางลบที่เกิด

ข้ึนกบัสงัคม อาจจดัท าเป็นแผนภาพ (Flow Chart) ของกระบวนการ 

Deployment   

  - หน่วยตอ้งมีการรายงานผลการปฏิบตัใินการจดัการผลกระทบทางลบท่ี

เกิดข้ึนกบัสงัคม ตามมาตรการ/วิธีการฯ ท่ีก าหนดไว ้

Learning   

 - หน่วยตอ้งมีการทบทวนวิธีการในการจดัการผลกระทบลบ เพ่ือปรบัปรุง

แนวทาง/มาตรการ/วิธีการด าเนินการ ใหดี้ข้ึนกว่าเดิม 

Integration 

 - ยงัไม่มีการตรวจประเมิน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางประเมินผลฯ หมวด 1 การน าองคก์ร LD7 


