
หมวด 1
การน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม





(1) วสิัยทศัน์และค่านิยม 

• การด าเนินการในการก าหนดวสิัยทศัน์และค่านิยม 
• การถ่ายทอดวสัิยทศัน์และค่านิยมสู่การปฏบิตัโิดยผ่าน ระบบการน า

องค์การ ไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• การปฏบิตัตินของผู้บริหารของส่วนราชการที่แสดงให้เหน็ถงึความ
มุ่งมั่นต่อค่านิยมของส่วนราชการ



ผู้บริหารของส่วนราชการ

• หัวหน้าส่วนราชการ 
• รองหัวหน้าส่วนราชการ
• หัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
• หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ส านัก หรือเทียบเท่า 



วิสัยทัศน์

• สภาพที่ส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคต 
• ทิศทางที่ส่วนราชการจะมุ่งไป 
• สิ่งที่ส่วนราชการต้องการจะเป็น 
• ภาพลักษณ์ที่ส่วนราชการต้องการในอนาคต 



ค่านิยม (Value)

• หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่คาดหวังให้ส่วนราชการและบุคลากร
ปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของ
ส่วนราชการ 

• สนับสนุนและช้ีน าการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้
สามารถบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 



ระบบการน าองค์การ



ระบบการน าองค์การ (ตัวอย่าง)





การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม

สิ่งที่สื่อสาร ช่องทาง
วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ ความถี่ กลุ่ม
เป้าหมาย



การส่งเสริมค่านิยม

ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมที่
ต้องการ

โครงการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด



การส่งเสริมค่านิยม

ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมท่ีต้องการ แนวปฏิบัติ

ความ
ซื่อสัตย์ 
(Integrity)

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย กฎหมาย 
และความต้องการ
ของลูกค้า 

• มีความซื่อสัตย์ และ
ความรับผิดชอบ 

• การรักษาสัญญา 
และความลับ 
รวมถึงกล้าเปิดเผย
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

• การตรวจประเมินด้าน
ต่างๆ 

• การตรวจประเมินของ
ลูกค้า 

• การตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 

• การทบทวนความเสี่ยง 



(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส 
และความมีจริยธรรม 

การปฏิบัติตน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความ
มีจริยธรรม



การปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาล



หลักธรรมาภิบาล
1) หลักประสิทธิผล ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการ

ปฏิบัติราชการ

2) หลักประสิทธิภาพ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือบริหารที่เหมาะสม 

3) หลักการตอบสนอง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเชื่อมั่นความไว้วางใจ การตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย 

4) หลักภาระความ
รับผิดชอบ 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5) หลักความโปร่งใส กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้ และสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

38



หลักธรรมาภิบาล
6) หลักการมีส่วนร่วม กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสในการรับรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

เสนอปัญหา ร่วมแก้ไข การตัดสินใจ และร่วมในการพัฒนา  

7) หลักการกระจาย
อ านาจ

การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น และภาคประชาชนด าเนินการแทน 
โดยมีอิสระตามควร

8) หลักนิติธรรม การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

9) หลักความเสมอภาค การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกในด้านต่างๆ หรือการเลือกปฏิบัติ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเกิดจากการใช้
กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลทั้งที่ได้รับประโยชน์ และเสีย
ประโยชน์



หลักธรรมาภิบาล แนวปฏิบัติ ตัวชี้วัด
1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระความ
รับผิดชอบ

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภบิาล



(3) การสร้างองค์การคุณภาพที่ย่ังยืน 

• การท าให้ส่วนราชการมีความยั่งยืน 
• การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุง

การด าเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและ
ระดับบุคคล

• การสร้างวัฒนธรรมการท างานในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กบั
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อการสร้างนวัตกรรม การบรรุ
วัตถุประสงค์ และความคล่องตัวขององค์การ

• การถ่ายทอดเรียนรู้ระดับองค์การ และพัฒนาผู้น าในอนาคต



(4) การสื่อสาร 

• การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ทั่วทั้งองค์การและ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ

• การกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา สองทิศทาง การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร ให้ทราบถึงการตัดสินใจที่
ส าคัญ

• การสร้างแรงจูงใจ การมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่อง
ชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการด าเนินการที่ดีและให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



ปัจจัยในการเลือกช่องทางในการสื่อสาร 

• ใครคือผู้รับสาร รวมถึงภาษา และบุคลิกของผู้รับสาร
• ผู้รับสารอยู่ที่ไหน รูปแบบของสถานที่ของผู้รับ 
• จะต้องมีการสื่อสารเมื่อไร ความเร่งด่วนของการสื่อสาร 
• ใครที่สามารถรับรู้ได้บ้าง นอกจากผู้รับสารโดยตรง
• ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และความสามารถของผู้ส่งสาร 
• ระยะเวลาที่ต้องการให้การสื่อสารด ารงอยู่



สิ่งที่ควรระวังในการสื่อสาร

• ข้อมูลที่ผิดพลาดถูกสื่อสารออกไป
• ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ได้ถูกสื่อสารออกไป
• ข้อมูลที่ถูกต้องถูกสื่อสารออกไปยังเป้าหมายที่ไม่ถูกต้อง
• ข้อมูลที่ถูกต้อง สื่อสารไปยังเป้าหมายที่ถูกต้องแต่ช้าเกินไป
• การสื่อสารไม่สามารถเข้าใจได้
• การสื่อสารเป็นสาเหตุท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง



ตัวอย่างช่องทางการสื่อสาร 

ช่องทางการ
สื่อสาร

ประเด็นการ
สื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ สื่อสาร
สองทิศทาง

การประชุม ทิศทาง
องค์การ
นโยบาย 

ผู้บริหาร 
หัวหน้า
หน่วยงาน

ทุกไตรมาส การประชุม
โดยตรง



(5) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

• การท าให้เกิดการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุวิสัยทัศน์ 

• การสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รบับริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 



(6) ระบบการก ากับดูแลองค์การ 

• ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
• ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 
• การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



องค์ประกอบการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

วสิัยทศัน์ ค่านิยม หลักธรรมาภบิาล

นโยบายด้านรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายด้านองค์การ นโยบายด้านผู้ปฏบิตังิาน

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี

มาตรการ / โครงการ



(7) การประเมินผลการด าเนินการ 

• การประเมินผลการด าเนินการของผู้บริหารสว่นราชการ รวมทั้ง
ระบบ ก ากับดูแลองค์การ 

• การใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อ และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการน าองค์การ



ตัวอย่างแนวทางการประเมนิผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ผู้ประเมิน ความถี่ของ
การประเมิน

ระบบการ
ประเมิน

ประเด็นการ
ประเมิน 

วิธีการ
ประเมิน 

อธิบดี รองปลัดกระทรวง
ส านักงาน ก.พ.ร.
ประเมินตนเอง 

ปีละ 2 คร้ัง 
รอบ 6,9,12 
ปีละ 2 คร้ัง 

ระบบ PMS ผลการ
ปฏิบัติงาน 
พฤติกรรม
ค ารับรอง 

แบบประเมิน 



(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• การด าเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อสังคม 

• การคาดการณ์ล่วงหน้าถงึความกังวลของสาธารณะที่มีต่อการ
บริการและการปฏิบัติงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

• การเตรียมการเชิงรกุอย่างไรถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้ 
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล 



ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

การศึกษาที่ต้องการคาดการณห์รือท านายผลลัพธ์ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สังคม ในข้ันตอนก่อนที่จะเริ่มด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ด้วยวิธีการและ
กระบวนการ เพ่ือหาวิธีการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและลด
ผลกระทบที่คาดไม่ถึง



กระบวนการประเมินผลกระทางลบต่อสังคม

• ทบทวนขอบเขตขององค์การ และการด าเนินการตามพันธกิจ 
• พิจารณาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 
• วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ประเมินระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
• ก าหนดมาตรการในการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 
• ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ 



ตัวอย่างการจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคม



(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

• กระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตาม ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดหรือดีกว่า 

• การก าหนดกระบวนการ ตัววัดและเป้าประสงค์ท่ีส าคัญ เรื่องความ
เสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการบริการ และการปฏิบัติงาน



(9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• การส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติการทุกด้านของส่วน
ราชการมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

• กระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญอะไร ในการส่งเสริม
และก ากับดูแลให้มี การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้
โครงสร้างการก ากบัดูแลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• การก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าที่ขัดต่อหลัก
จริยธรรม



(10) ความผาสุกของสังคม 

• การน าเรื่องความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหน่ึงใน
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการประจ าวัน

• การสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ



การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม/ชุมชน

สิ่งแวดล้อม



เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)



ความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์การ



(11) การสนับสนุนชุมชน 

• การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการให้มีความเข้มแข็ง
• ชุมชนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
• วิธีการในการก าหนดชุมชนดังกล่าว รวมถึงวิธีการ ก าหนดกิจกรรม

ที่ส่วนราชการเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์
ของสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 

• การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของสว่นราชการและบุคลากรในการ
ด าเนินการ



ชุมชน
แหล่งที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ตั้งของชุมชนในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ 
รวมทั้งในบริเวณใกล้เคียงของสถานที่ตั้งขององค์กร หรืออยู่ในบริเวณที่
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมขององค์กร นอกจากนั้น ยังรวมไป
ถึงกลุ่มของประชาชนท่ีมีความสนใจเฉพาะที่เหมือนๆ กัน เช่น ชุมชนที่มี
ข้อกังวลในประเด็นใดๆ เป็นการเฉพาะ  



ประเด็นส าคัญของการพัฒนาชุมชน

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
• การศึกษาและวัฒนธรรม 
• การจ้างงาน และการพัฒนาทักษะ 
• การพัฒนา และการเข้าถึงเทคโนโลยี 
• การสร้างความมั่งคั่ง และรายได้ 
• สุขภาพ
• การลงทุนทางสังคม 



ตัวอย่างการสนับสนุนชุมชน
• กปศ.ก าหนดชุมชนที่มีความส าคัญโดยพจิารณาจาก ชุมชนที่อาศัยอยู่

บริเวณรอบๆ หน่วยงานหรือชุมชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่ปฏิบัติง านของ กปศ. 

• หน่วยงานในพืน้ที่จะค้นหาความต้องการของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
ในพืน้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็และก าหนดกจิกรรมที่ต้องการ
ให้ด าเนินการ หน่วยงานจะพจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

• ที่ผ่านมาได้ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เช่น (1) โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน 
(2) กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (3) ตัง้ศูนย์ฟ้ืนฟูสัตว์เลีย้ง
ในพืน้ที่หน่วยงานของ กปศ. (4) เปิดพืน้ที่ของหน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (5) จัดร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่
เกดิขึน้จากการด าเนินงานของ กปศ.บริการประชาชนในราคาประหยัด (6) 
สนับสนุนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านไปเป็นวทิยากรหรือ
คณะกรรมการต่างๆ ตามความเช่ียวชาญให้แก่หน่วยงานและองค์การต่างๆ
ทัง้ภาครัฐและเอกชนรวมถงึภาคประชาสังคม


