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หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนด     
ทิศทาง              

ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ค. การทบทวน  ผล
การดําเนินการของ
สวนราชการ

ข. การกํากับ        
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ
รบัผิดชอบ
ตอสงัคม

ข. การดําเนินการ
อยางมี
จริยธรรม

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ        
ชุมชนที่สําคัญ

(1)1 ทศิทาง

1.1 วิสัยทศัน 

1.2 เปาประสงคระยะสั้น/

ยาว 

1.3 คานิยม 

1.4  ผลดําเนินงานที่

คาดหวัง

(1) 3 การสื่อสารทศิทาง

องคกร

(2)2 นโยบาย

2.1 กระจายอํานาจ

2.2 นวัตกรรม

2.3 ความคลองตัว

2.4 การเรียนรูขององคกร

2.5 การเรยีนรูของบุคคล

2.6 การทําถูกกฏหมาย

2.7 ทําตามหลักจรยิธรรม

(3)3 การกํากับดแูล

ตนเองที่ดี

3.1 ดานการปฏิบัติงาน

3.2 ดานการเงินปองกัน

ทจุรติ

3.3 ดานปกปอง

ประโยชนประเทศและผู

มีสวนไดสวนเสีย

(4)4 การทบทวนผล
ดําเนินการ

4.1  การทบทวนผล
ดําเนินการ

4.2 การนําผลประเมิน
ไปเพื่อดูการบรรลุ
เปาหมาย และ เพื่อ
ประเมินการตอบสนอง
การเปลีย่นแปลง

(5)5 what

ตัวชี้วดัสําคัญ

5.1ตัวชี้วดั

5.2ผลการทบทวนที่
ผานมา

(6) การใชผลการ
ทบทวนเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและเพื่อ
การปรบัปรุงทั่วทัง้
องคกร

(7)7 การประเมินผล
งานผูบริหาร 

7.1 ประเมินผูบริหาร 3
ระดบัชั้นบงัคบับัญชา

7.2 การนําผลประเมิน
ไปปรบัระบบการนํา
องคกร

(8)8 การดําเนินการตอ

งานที่มีผลกระทบทางลบ

ตอสังคม (เกิดเหตุการณ

แลว)

(9)9 what

การจดัการผลกระทบ

9.1กระบวนการ

9.2เปาประสงค

9.3ตัวชี้วดั

9.4(คา)เปาหมายในการ

จดัการผลกระทบ

(10)10 การจดัการ

ผลกระทบทางลบ 

10.1 การคาดการณ

ผลกระทบทางลบ 

(ประเมิน)

10.2 การเตรยีมการเชิง

รุกตอผลกระทบ

(ปองกัน)

(11)11 การกําหนดวิธี

ปฏิบัตใิหทําอยางมี

จรยิธรรม

(ปฏบิัตติอคนภายนอก)

(12)12  การ

สนับสนุนชุมชนที่

สําคัญ

• การเลือกชุมชน

• การเลือกกิจกรรม

สนับสนุนชุมชน

• การมีสวนรวมของ

บุคลากร

LD 1

LD 1

LD 2

LD 5,6

LD 3

LD 6

LD 4

LD 7



หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ก. การจัดทํา
ยุทธศาสตร

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 2.2 การถายทอดกลยุทธหลกัเพื่อนําไปปฏิบัติ

ข. เปาประสงค        
เชิงยุทธศาสตร

ก. การถายทอด               
แผนปฏิบัติการ       
ไปสูการปฏิบัติ

ข. การคาดการณ             

ผลการดําเนินการ

(13)1 การวางแผนยทุธศาสตร 
1.1 แผน 4 ป
1.2 แผน 1 ป 

• ขั้นตอนและผูเกี่ยวของ
• กรอบเวลาและเหตุผล
• กิจกรรมที่สอดคลองกับกรอบ
เวลา

(14)2 การนําปจจยัมา
ประกอบการวางแผนยทุธศาสตร
2.1 ปจจยัภายใน
2.2 ปจจยัภายนอก

• ปจจยัตางๆ
• การรวบรวม
• การวิเคราะห

(15)3 what
ประเด็นยทุธศาสตร
3.1ยทุธศาสตรเปาประสงคกลยทุธ
3.2เปาหมายและระยะเวลา
3.3ลําดบัความสําคัญของ
เปาประสงค

(16)4 การกําหนดประเด็น
ยทุธศาสตรเปาประสงคกลยทุธ
4.1 แผน 4 ป
4.2 แผน 1 ป

• ดคูวามทาทาย
• ดคูวามตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย 

• ดคูวามสมดลุของโอกาสระยะสั้น
ระยะยาว

(17)5 การนําแผนสูการปฏบิัติ
5.1 วิธีการถายทอด

5.2 การจดัสรรทรัพยากร
5.3 การทําใหผลมคีวามยัง่ยนื

(18)6 แผนปฏบิัติการ
6.1 what
แผนปฏิบัติการที่สําคัญ
6.2 แผนการตอบสนองตอการ
เปลีย่นแปลง (บริหารความเสี่ยง :
RM)
• จากการเปลีย่นแปลงทีส่ําคญั

• จากผูรบับริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

(19)7 what
แผนหลักดานทรัพยากรบุคคล
7.1 4ป
7.2 1ป

(20)8 ระบบการวดัผลสําเรจ็
8.1 what
ตัวชี้วดัตดิตามแผนปฏิบัติการ
8.2การทําระบบการวัดผลสําเรจ็
ของแผนปฏบิัตกิาร
เพื่อมุงไปในทศิทางเดียวกัน

(21)9  what
เปาหมาย
9.1เปาหมายของตัวชี้วดั
9.2เปาหมายเปรยีบเทยีบ

SP 1

SP 2
SP 2

SP 1

SP 4

SP 7

SP 3

SP 5

การปรบัปรุงกระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร

• นําผลการทบทวนการดําเนินงาน

• ผลจากการประเมิน
SP 6



หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความรูเกี่ยวกับ                
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกบั              
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความ         
พึงพอใจของผูรับบริการ        
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธ 
กับผูรบับริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ         
ของผูรับบรกิาร                         

และผูมีสวนไดสวนเสีย

(22)1 การจําแนกกลุมผูรบับริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย
• ประเภท/กลุม
• การคํานึงถงึผูรบับริการที่พึงมใีน
อนาคต

(23)2 การรบัฟงและเรยีนรู
2.1 การรับฟงและเรยีนรูความตองการ
ความคาดหวัง
2.2 การนําขอมูลไปใชในการวางแผน
ปฏิบัตปิรบัปรงุ

(24)3 การทบทวนปรบัปรุงการรบัฟงและ
เรียนรู
• ใหเหมาะสม
• ทันสมยั

(25)4 การสรางความสัมพันธเพื่อ
• สนองความคาดหวัง
• สรางความประทบัใจ
• มีภาพลักษณทีด่ี
• มีผูใชบริการเพิ่มขึ้น

(26)5 การสรางระบบทีใ่หผูรบับริการ
5.1การสรางระบบทีใ่หผูรบับรกิาร และผู
มีสวนไดเสีย สามารถตดิตอ
• ขอขอมูล
• ขอรับบริการ
• ขอรองเรยีน
5.2การกําหนดวิธีปฏบิัติของบคุลากร
ระบบตดิตามการปฏบิัติ

(27)6 การจดัการขอรองเรยีน
• กระบวนการจดัการ
• วิธีการแกไขทีท่ันทวงที

• รวบรวมและวิเคราะหนําไปเพื่อการ
ปรบัปรงุ

(28)7 การทบทวนปรบัปรุงการสราง
ความสัมพันธ
• ใหเหมาะสม
• ทันสมยั

(29)8 การวัดความพึงพอใจและไมพึง
พอใจ
8.1การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
• ผูรบับริการ
• ผูมีสวนไดสวนเสีย

8.2การนําขอมูลไปใชเพื่อ
• สรางความประทบัใจ
• ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี
• ปรบัปรุงการทาํงาน

(30)9 การติดตามเรื่องคณุภาพบริการ
• ใหไดขอมูลปอนกลับทันทวงที
• นําไปใชตอได

(31)10 การเปรยีบเทยีบขอมูลความพึง
พอใจ
• ผูรบับริการ
• ผูมีสวนไดสวนเสีย

(32)11 การทบทวนปรบัปรุงการวดัความพึง
พอใจ
• ใหเหมาะสม
• ทันสมยั

CS1

CS2

CS3

CS7 CS8

CS9

CS 6

CS5

CS4

CS10



หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

4.1 การวัดและวิเคราะหผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ

4.2 
การจัดการสารสนเทศและความรู

ก.

ความพรอมใชงานของขอมูล

และสารสนเทศ

ก.

การวัดผลการดําเนินการ

ข. 
การวิเคราะหผลการดําเนินการ

ข.
การจัดการความรู

(33)1 การเลือกและใชขอมูล

1.1การเลือกรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
• ที่สอดคลองเชื่อมโยง
• เพื่อติดตามผลดําเนินงานองคกร

1.2การใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
• สนับสนุนการตดัสินใจ
• สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม

(34)2 การใชขอมูลและสารสนเทศเชิง
เปรยีบเทยีบเพื่อ
• สนับสนุนการตดัสินใจ
• สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม

(35)3 การปรบัปรงุระบบการวัดผล

3.1 การทบทวนปรบัปรุงระบบการวัดผล
• ใหเหมาะสม
• ทันสมยั
3.2 การจดัระบบการวัดผลใหไวตอการ
บงชี้
• จากการเปลีย่นแปลงภายใน
• จากการเปลีย่นแปลงภายนอก

(41)9 การจดัการความรู
(KM)

• รวบรวมถายทอดจากบคุลากรใน
องคกร
• รวบรวมถายทอดจากคนอื่น
• แลกเปลีย่นวิธีปฏิบัตทิี่เปนเลศิ

(42)10 การจดัการใหขอมูล
สารสนเทศ ความรู ใหมีคณุสมบัตทิีด่ี 
รวมทัง้สิ้น11ประการ
• ความครอบคลมุ
• ความถูกตอง
• ความทันสมยั
• ความรวดเร็ว
• ความเชื่อมโยง
• ความนาเชื่อถือ
• ความสามารถในการเขาถึง
• ความสามารถในการตรวจสอบ
• การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล
• ความปลอดภยั
• การรักษาความลบั

(38)6 การจดัการขอมูลและสารสนเทศ
(IT)
• ใหพรอมใชงาน
• ผูเกี่ยวของเขาถึงได 

(39)7 การจดัการระบบอุปกรณที่
เกี่ยวกับสารสนเทศ
• ปลอดภยั 
• ใหเชื่อถือได
• ใชงานงาย

(40)8 การทบทวนปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศและอุปกรณ
• ใหเหมาะสม
• ทันสมยั

(36)4  what
ประเด็นที่มีการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหผูบริหาร
• ทบทวนผลดําเนินงาน
• วางแผนเชิงยทุธศาสตร

(37)5 การสื่อสารผลวิเคราะหให
ผูปฏิบัตงิานทุกระดบั
เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจ

IT 1 

IT 1 - 3

IT 4

IT 5,6

IT 7



หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก. การจัดและ
บริหารงาน

5.1 ระบบงาน

ค. การจางงาน       
และความกาวหนาใน

การงาน

ข. ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

ก. การพัฒนาบุคลากร

5.2 การเรียนรูของบุคลากร  
และการสรางแรงจูงใจ

ข. การสรางแรงจูงใจ         
และการพัฒนาความ

กาวหนาในหนาที่การงาน       
(43)1 การจดัการ
ระบบงาน

1.1 ระบบที่เปนทางการ
1.2 ระบบไมเปนทางการ

• เพื่อเกิดความรวมมือ 
• เพื่อความคลองตัว 
• เพื่อการกระจายอํานาจ

• เพื่อสรางความคดิริเริ่ม
• เพื่อกระตุนนวตักรรม
• เพื่อใหทันความตองการ
อยูเสมอ

(44)2 การนําวัฒนธรรม
และความคดิของบุคลากร
และชุมชนมาใชจดั
ระบบงาน

(45)3 การจดัระบบสื่อสาร
ภายในองคกร
ใหมีประสทิธิผล

(46)4 ระบบประเมินผลและ
การยกยองชมเชย
(Individual Scorecard)

4.1การจดัระบบประเมินผล
การปฏิบัตงิานรวมถึงการ
แจงผลเพื่อใหพัฒนาและ
ปรบัปรงุงาน

4.2การจดัระบบการยกยอง
ชมเชยจงูใจ
• เพื่อใหมีขวัญกําลังใจ
• เพื่อใหทํางานมี
ประสทิธิผล
• เพื่อใหมีจติสํานึกที่เนน
ประโยชนของผูรบับริการ

(47)5 การกําหนด
คุณลักษณะและทักษะ
บุคลากร
• สมรรถนะหลัก
• สมรรถนะประจาํสายงาน
• สมรรถนะแตละกลุม
ตําแหนง

(48)6 การสรรหาวาจาง  
รักษาบุคลากร
6.1 การสรรหาวาจาง  
6.2 การรักษาบุคลากร
• ดวยการคํานึงถึงวัฒนธรรม
ความคดิของบคุลากรและ
ชุมชน

(49)7 การเตรยีมบคุลากร
และความกาวหนาในงาน
7.1 การเตรยีมบคุลากรใน
ตําแหนงสําคัญ
7.2 การสรางความกาวหนา
ในหนาที่การงาน

(50)8 การพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นใหมีโอกาสกาวหนา

(51)9 การพัฒนาบุคลากร
• เพื่อใหทํางานไดตาม
แผนปฏิบัติการและบรรลุผล
• เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
เปาประสงคกับความตองการของ
บุคลากร

(52)10 การใหการศึกษาและ
ฝกอบรม
ใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
• การอบรมบคุลากรใหม
• จรยิธรรม
• การบริหารจดัการ
• การพัฒนาภาวะผูนํา
• ความปลอดภยัอาชีวอนามัย
สิ่งแวดลอมในการทํางาน
• ความตองการอื่นๆที่สําคัญ

(53)11 การบรหิารการฝกอบรม
11.1การหาความตองการการ
ฝกอบรม
11.2การนําความตองการการ
อบรมมาพัฒนาบคุลากร
11.3การนําความรูในองคกรมา
พัฒนาบุคลากร

(54)12 การพัฒนาบคุลากร
12.1แบบเปนทางการ
12.2แบบไมเปนทางการ

(55)13 การสงเสริมใหนํา
ความรูและทักษะจากการ
อบรม
มาใชในการปฏบิัติงาน

(56)14 การประเมิน
ประสทิธิผลของการศึกษา
อบรม
14.1 ผลระดับบคุคล

14.2 ผลระดับองคกร

(57)15 การทําใหบุคลากร
พัฒนาตนเอง
เพื่อความกาวหนาในงาน
15.1 การชวยเหลือองคกร
15.2 การชวยเหลือของ
หัวหนางาน

HR 3

HR 2

HR 5

HR 3

HR 3

HR 4

HR 3



หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก.
สภาพแวดลอม ในการทํางาน

ข.
การใหการสนับสนุนและ         
สรางความพึงพอใจ           

แกบุคลากร

5.3 ความผาสุกและความ    
พึงพอใจของบุคลากร

(58)16 การจดัระบบสภาพแวดลอม
การทํางาน
• ถูกสุขอนามัย
• ความปลอดภยั
• การปองกันภัย
• อุปกรณใหมีความเหมาะสมในงาน

• การกําหนดตัวชี้วัด
• การมีสวนรวมของบุคลากร

(59)17 การเตรยีมพรอมตอสภาวะ
ฉุกเฉินและภยัพิบัติ

(60)18 การกําหนดปจจยัทีม่ีผลตอ
ความผาสุกพอใจจงูใจ
ของบุคลากรทกุระดบัทุกประเภท

(61)19 การสนับสนุนดานนโยบาย
สวัสดิการการบริการ
ใหตรงความตองการบุคลากรทกุระดบั
ทุกประเภท

(62)20 การประเมินความผาสุก ความ
พึงพอใจ แรงจงูใจของบคุลากร
20.1การประเมินความผาสุก ความพึง
พอใจ แรงจงูใจบคุลากร
ทุกระดบัทุกประเภทของบุคลากร
• เปนทางการ
• ไมเปนทางการ

20.2การกําหนดและใชตัวชี้วดัประเมิน

ความพอใจ

(63)21 การเชื่อมโยงผลประเมินความ
พอใจกับผลลัพธองคกร
เพื่อจัดลําดบัการปรบัปรุงความพอใจ
บรรยากาศและสภาพแวดลอม

HR 1

HR 1

HR 1

HR 1



หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการที่สรางคุณคา

6.1 กระบวนการทีส่รางคุณคา 6.2 กระบวนการสนบัสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

(64)1 กระบวนการสรางคณุคา
1.1 การกําหนดกระบวนการสรางคุณคา
1.2 what
กระบวนการสรางคณุคาที่สําคญั

(65)2 การจดัทาํขอกําหนด
2.1 การจดัทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสรางคณุคา
• จากขอมูลผูรบับริการ
• จากขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 what
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

(66)3 การออกแบบกระบวนการสรางคุณคา
• จากขอมูลทัง้4 ประเด็น
• รวมถงึกระบวนการที่เกี่ยวของบรูณาการกับหนวยงานอื่น

(67)4 การนํากระบวนการไปปฏิบัติ
4.1 what
ตัวชี้วดัที่สําคัญของกระบวนการ
4.2การนํากระบวนการไปปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนด

(68)5 การลดคาใชจายและปองกันขอผิดพลาด
5.1การลดคาใชจายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ
5.2การปองกันขอผิดพลาดการทํางานซ้ําความสูญเสีย

(69)6 การปรบัปรงุกระบวนการ
6.1การปรบัปรงุกระบวนการใหไดผลดีขึ้น
6.2การเผยแพรแลกเปลีย่นประสบการณการปรบัปรงุ
• ภายในหนวยงาน
• ระหวางหนวยงาน

(70)7 กระบวนการสนับสนุน
7.1 การกําหนดกระบวนการสนับสนุน
7.2 what
กระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ

(71)8 การจดัทาํขอกําหนด
8.1 การจดัทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุน
• จากขอมูลผูรบับริการ
• จากขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
8.2 what
ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

(72)9 การออกแบบกระบวนการสนบัสนุน
• จากขอมูลทัง้4 ประเด็น
• รวมถงึกระบวนการที่เกี่ยวของบรูณาการกับหนวยงานอื่น

(73)10 การนํากระบวนการไปปฏิบัติ
10.1 what
ตัวชี้วดัที่สําคัญของกระบวนการ
10.2การนํากระบวนการไปปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนด

(74)11 การลดคาใชจายและปองกันขอผิดพลาด
11.1การลดคาใชจายในการตรวจสอบทดสอบประเมินกระบวนการ
11.2การปองกันขอผิดพลาดการทํางานซ้ําความสูญเสีย

(75)12 การปรบัปรงุกระบวนการ
12.1การปรบัปรงุกระบวนการใหไดผลดีขึ้น
12.2การเผยแพรแลกเปลีย่นประสบการณการปรบัปรุง
• ภายในหนวยงาน
• ระหวางหนวยงาน

PM1

PM2

PM3

PM6
PM6

PM4,5

PM4,5


