
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางการด าเนินการ 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ฐาน  

(Certified FL) ฉบับที่ 2  
โดย ส านักงานจังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการด าเนนิการ 
หมวด 1 การน าองค์การ 

 
LD1 : การก าหนด ถ่ายทอด และการเป็นแบบอย่างน าสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และค่านิยมผ่านระบบการน า
องค์การ 
 ระบบการน าองค์การ 
 แนวทางการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
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ส ำนักงำนจังหวัด 
(สนจ.) 

 
(สนจ.) 

 

(สนจ.) 

 
ทุกหน่วยงำน 

 
 

สนจ. 
 

 
สนจ. 

 

มีนำคม 
 

 
มีนำคม 

 

มีนำคม 
 

 
มีนำคม 

 
 

มีนำคม 
 
 

มีนำคม 
 

ก าหนดทบทวนหัวขอ้ในการ
สื่อสาร 

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร 

ก าหนดรูปแบบและผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการถ่ายทอดสื่อสาร 

ติดตามประเมินผลการรับรู้ 

ปรับปรุงการถ่ายทอดการสื่อสาร 



 การด าเนินการสื่อสาร 
 

หัวข้อ
สื่อสาร 

ช่องทาง ความถ่ี ลักษณะ รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 
ทางเดียว สองทาง ทางการ ไม่ทางการ บคุลากร ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ 

วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม 

-ประชุมตำมสำยบังคับ
บัญชำ 
-Morning talk 
-บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
-เสียงตำมสำย  
-ป้ำยประกำศ 
-Intranet 
-เอกสำรแจ้งเวียน 
-พบปะพูดคุย 
-จังหวัดเคลื่อนที่ 
-อบรม/สัมมนำ 
-นิทรรศกำร 
-Social media เช่น 
line 
FB 
เวปไซด์ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ผู้ว่ำพบสื่อ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกซ์ 
กำรนิเทศงำน 
ผู้ว่ำดีเจ 

เดือนละ1 
 
เดือนละ1  
ทุกวัน 
สัปดำห์ละ1 
ทุกวัน 
ทุกวัน 
ตำมวำระ 
เดือนละ1 
เดือนละ1 
ปีละ 4 คร้ัง 
เดือนละ 1 
ทุกวัน 
 
 
 
ทุกวัน 
เดือนละ1 
ตำมวำระ 
ปีละ 2 คร้ัง 
สัปดำห์ละ1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนจ 
ทุกหน่วยงำน 

ปชส 

สนจ 

สนจ 

ทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

 

ทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำน 

 

ปชส 

สนจ 

ปชส 

สนจ 

รูปภาพการสื่อสารตามช่องทางที่ท าในตารางที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ 
ให้ประเมินการรับรู้ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ของบุคลากร (ให้จัดท ารายงานสรุปผล)  
วิเคราะห์ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข 

 
 การน าไปปฏิบัติ 

ค่านิยม ความหมาย พฤติกรรมบ่งชี้/ที่ต้องการ โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 

ผลการด าเนินการ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กำรปฏิบัติงำน
ด้วยควำมซื่อสัตย์
โปร่งใส ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

1. ตรงต่อเวลำ 
2. ซื่อสัตย์ยึดผลประโยชน์ของชำติ

เป็นที่ต้ัง 
3. ตอบสนองตรงควำมต้องกำรของ

ประชำชน 

กิจกรรมตลำดนัดควำมดี
รำชบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยำบำลคุณธรรม 
 
 
 
 
 

-  ห น่วยงำนงำน 32 
ห น่วยง ำนที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง  3 2
หน่วยงำน คิดเป็นร้อย
ละ 100  
- อ ำเภอ 10  อ ำเภอมี
ผู้แทนเข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้ง 10 อ ำเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 100     
 
-  ห น่ วยบริ ก ำ ร ด้ ำ น
ส ำธำรณสุ ข เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรจ ำนวน 73 แห่ง 
จำกจ ำนวน 73 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100     
  



โครงกำรหน่ึงใจให้
ธรรมะ 

 -  จ ำ น ว น นั ก เ รี ย น 
1 ,000 คน เ ข้ำร่ วม
กิจกรรมครบตำมจ ำนวน
คิดเป็นร้อยละ 100  

ท างานเชิงรุก กำรท ำงำนที่
ปรับเปลี่ยนทันต่อ
สถำนกำรณ์ 
มุ่งเน้นกำรป้องกัน
มำกกว่ำกำรแก้ไข 

1.กำรวำงระบบกำรท ำงำนอย่ำงมี
แบบแผน 
2.กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
3.ปรับพัฒนำกระบวนกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

กำรส่งเสริมป้องกันโรค 
NCD (เบำหวำน  
ควำมดัน) 
กำรพัฒนำโปรแกรม 
โครงกำรจัดกำรขยะ 
เก็บผักตบชวำ 
โครงกำรประชำรัฐ 
ร่วมใจ 
โครงกำรดูแลและฟ้ืนฟู
คนพิกำรที่บ้ำน 

บุคลำกรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมเชงิรุก  

สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficient economy 
philosophy 

ด ำรงตนในทำง
สำยกลำง ไม่
ฟุ้งเฟ้อ พร้อมรับ
ควำมเปลี่ยนแปลง 
มีวินัย มีเหตุผล มี
ควำมเพียร  

1.ใช้จ่ำยอย่ำงพอประมำณเท่ำที่
จ ำเป็น คุ้มค่ำ 
2.ปฏิบัติงำนด้วยควำมเพียร 
3.หมั่นศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 
4.ใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ 

โครงกำรเกษตรทฤษฏี
ใหม่  
โครงกำร 9101 
โครงกำรสร้ำงข้ำรำชกำร
แบบอย่ำง 
 

บุคลำกรที่เข้ำร่วม
กิจกรรมสืบสำน
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริการดีมีคุณภาพ 
Service mind 

กำรบริกำรที่ตรง
ต่อควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร 

บริกำรทีรวดเร็ว สุภำพ เป็นมิตร มี
ประสิทธิภำพ ตรงต่อควำมต้องกำร 

โครงกำรแก้ปัญหำน้ ำ
ท่วมด้วยกำรเก็บ
ผักตบชวำ 
service Plan 
โครงกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริกำร  
โครงกำรSmart office 

จ ำนวนครั้งที่ด ำเนินกำร
จัดเก็บผักตบชวำ 
 
 
 

แนบเอกสารตัวโครงการและผลด าเนินการมาด้วย 
 
พฤติกรรมของผู้บริหารตามแบบอย่างค่านิยม 

ค่านิยม พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง 
ยึดหลักธรรมำภิบำล วำงระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 

เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำตรวจสอบกำรท ำงำนของส่วนรำชกำร 
ท ำงำนเชิงรุก กำรแก้ปัญหำน้ ำท่วมแบบมีส่วนร่วมเชิงบรูณำกำร  

กำรป้องกัน กำรบรูณำกำร กำรแก้ปัญหำน้ ำเสียอย่ำงย่ังยืน กำรจัดท ำ one 
plan เพ่ือส ำรวจปัญหำของประชำชนล่วงหน้ำ 
รณรงค์กำรใช้วัสดุธรรมชำติ 

สืบสำนเศรษฐกจิพอเพียง กินง่ำยอยู่ง่ำย อำหำรจำนเดียว ไม่ต้องมีพิธีรีตอง 
Way of life ส่งเสริมกำรวิธีชีวิตพอเพียง(ปลูกผักสวนครัว) 
ส่งเสริมกำรใช้อำหำรไทยในกำรจัดเลี้ยง 

บริกำรดีมีคุณภำพ เป็นแบบอย่ำงในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร  
 
 
 
 
 



LD 2 : ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
 การส่งเสริมตามหลักธรรมาภิบาล 

-สามารถตรวจสอบได้  
-หน่วยงานคุณธรรม 
การวัดผลใช้คะแนน ITA เป็นตัวชีวั้ด 

หลักธรรมาภิบาล แนวทางปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม การวัดผล 

1. หลักประสิทธิผล 

กำรก ำหนดมำตรฐำนและ
เป้ำหมำยของกำรปฏิบัติงำน 
กำรท ำงำนให้บรรลุมำตรฐำน  

กำรท ำคู่มือประชำชน  
กำรส่งเสริมมำตรฐำน GAP  
 
ตรวจสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพให้ได้มำตรฐำน GMP 
 

- ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จของกำร
ส ำเร็จตำมมำตรฐำน 
- ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จของกำร
ส ำเร็จตำมมำตรฐำน 

2. หลักประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรควำมคุ้มค่ำ  
กำรเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย  
 

กำรเพิ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ  
สมประโยชน์ 

ร้อยละของผลผลิต
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละของต้นทุน
ผลผลิต 
ร้อยละกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณ 

3. หลักกำรตอบสนอง 

กำรพัฒนำงำนให้ตรงควำม
ต้องกำร 
  

ศูนย์บริกำรร่วม 
ศูนย์ด ำรงธรรม 
กำรลดขั้นตอนท่ีไม่จ ำเป็น 
พรบ. กำรด ำเนินควำมสะดวก 
หน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี 
กำรบังคับใช้และรณรงค์กำรใช้
กฎหมำยจรำจรให้เกิดควำมปลอดภัย 

ร้อยละควำมพึงพอใจ 
ร้อยละของ
ระยะเวลำเฉล่ียใน
กำรรอคอยลดลง 
ร้อยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 

4. หลักภำระควำมรับผิดชอบ 

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมภำรกิจท่ี
ได้รับมอบหมำย 

กำรก ำกับฟำร์มเกษตรเพื่อแก้ปัญหำ
น้ ำเสีย 
กำรแก้ปัญหำขยะ 
กำรรณรงค์กำรใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ค่ำ BOD ในน้ ำได้
มำตรฐำน 

5. หลักควำมโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ มำตรฐำน 

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

คะแนนประเมิน ITA 

6. หลักกำรมีส่วนร่วม 
 หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ 

รับฟังควำมคิดเห็น มุ่งเน้นกำร
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรหำ
ข้อสรุปอย่ำงเป็นเอกฉันท์ 
 

กำรสร้ำงเข่ือนเพื่อกำรท่องเท่ียว 
กองทุนหมู่บ้ำน  
กองทุนสุขภำพ 
กองทุนประชำรัฐ 
สมัชชำสุขภำพ 

ร้อยละกำรมีส่วนร่วม 
 



แผนพัฒนำอุตสำหกรรมเชิงนิเวศน์ 
กำรจัดท ำแผนชุมชน 
โครงกำร 9101 

7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
มอบหมำยอ ำนำจ กำรมอบอ ำนำจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

กำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องถิ่น,ท้องท่ี 
จ ำนวนกำรกระจำย
อ ำนำจและถ่ำยโอน
ภำรกิจ 

8. หลักนิติธรรม 

ยึดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
พรบ. ข้อมูลข่ำวสำร 

ประมงพืน้บ้ำน 
กำรออกใบอนุญำตให้ต่ำงด้ำวในกำร
ปฏิบัติงำน 
กำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 

จ ำนวนข้อร้องเรียน 

9. หลักควำมเสมอภำค 

 
 
ให้กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม 

อำรยสถำปัตย์ 
(โครงกำรทำงลำดเอียง) 
กำรบริกำรสุขภำพอย่ำงเท่ำเทียม 
กำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำง
สังคม 

ร้อยละของประชำชน
ท่ีเข้ำถึงกำรให้บริกำร   

10 หลักคุณธรรมจริยธรรม 
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

กระบวนกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัยลด
กำรทุจริต 
กำรปฎิบัติตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

ร้อยละบุคลำกรท่ี
ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ 

 
LD3 : การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อนวัตกรรมและการปรับปรุงงาน 
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 
ผู้น าองค์กร บทบาทของผู้น า 

ในการมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ความร่วมมือ (ผลลพัธ์) 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
การเรียนรู้ (ผลลัพธ์) 

ผู้รับผิดชอบหลัก
  

 Innovation 
(นวัตกรรม) 

-ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

-ให้ค ำปรึกษำ/เป็นที่
ปรึกษำ 
-เป็นวิทยำกร 
 

-ร้อยละของบุคลำกรที่มสี่วน
ร่วมในกิจกรรม  
Innovation 

-จ ำนวนนวัตกรรม ทุกหน่วยงาน  
รงจ. 

5ส. -ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง
ตำมมำตรฐำน 5 ส 

-ร้อยละของบุคลำกรที่มสี่วน
ร่วมในกิจกรรม 5ส. 

-ร้อยละของปริมำณกระดำษ
ที่น ำมำรีไซเคิล 

สนจ. 

KM -ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

มีส่วนร่วมในกำร
แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ควำมรู้ 

ร้อยละของคนที่เข้ำร่วม
กิจกรรม KM 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน KM 

ทุกหน่วยงำน 

ประหยัด
พลังงำน 

-ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

รณรงค์สง่เสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำร
ประหยัดพลังงำน 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่
ก ำหนด 

-จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยที่ลดลง
จำกกิจกรรมประหยัด
พลังงำน 

ทุกหน่วยงำน 

กำรปรับปรงุ
กระบวนกำร 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ส่งเสริมให้ค ำแนะน ำ
ในกำรปรับปรุง
กระบวนกำร 

จ ำนวนข้ันตอนกำร
ปฏิบัติงำนลดลง 
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
ลดลง 

ร้อยละของกระบวนกำรที่มี
กำรปรับปรงุ 

ศูนย์ด ำรงธรรม 
สสจ. 
พมจ. 
พศจ. 
ที่ดิน 



กำรส่งเสริมกำร
ใช้ภำษำต่ำงเป
ระเทศ(อังกฤษ/
เมียนม่ำ) 

-ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

สร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน 

ร้อยละของบุคลำกรที่มี
ทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร 

ทุกหน่วยงำน 

R2R 
บทควำม/วิจัย 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

สนับสนุนให้เกิดกำร
สร้ำงงำนวิจัย 

จ ำนวนผลงำน R2R ที่
น ำไปใช้ 

มูลค่ำผลประโยชน์จำกกำร
ใช้ R2R 

สสจ 

กำรประกวด
ผลงำน
วิชำกำร/วิจัย/
บทควำม 

หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ส่งเสริมกำรท ำงำน
วิชำกำร 

จ ำนวนผลงำนวิชำกำร ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำร
เผยแพร ่PUBLICMED 

สสจ 

กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลภูมิ
ปัญญำปรำชญ์
ชำวบ้ำน 

-ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรรวบรวมและ
จัดท ำฐำนข้อมูล 
 

ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
จัดท ำฐำนข้อมูล 

จ ำนวนฐำนข้อมูลภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน 

วธ 
สวจ 

CQI หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ก ำหนดนโยบำยในกำร
พัฒนำกระบวนกำร
ท ำงำน 

จ ำนวนผลงำนCQI ที่น ำไปใช้ มูลค่ำประโยชน์ของผลงำน สสจ 

กำรจัดอันดับ
กำรเทียบเคียง 

-ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

พัฒนำระบบกำร
เทียบเคียง 

ร้อยละข้อมูลที่ครบถ้วนใน
กำรเทียบเคียง 

ผลล ำดับกำรเทียบเคียง สนจ 

กำรศึกษำ
หน่วยงำน/กำร
แสวงหำวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็น
เลิศ 

-ผจว. 
-รองผู้ว่ำ 
-หัวหน้ำส่วน
รำชกำร 

ร่วมรวบรวมกำร
แสวงหำวิธีกำรปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ 

ร้อยละของควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

จ ำนวน  Best practice ใน
ฐำนข้อมูล 

สนจ 

 
LD 4 : ระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 ระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (แนบ3) 

(ปย.2 ปย.1 แบบติดตาม ปย.2 แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ ภาคผนวก ข. ปอ.1, 2, 3 และ
แบบปส.)  

 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  

2.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นโยบำยหลัก … ข้อ ดังนี้  

ต้องมีทั้งหมด 4 ด้าน 1 โครงการ 

นโยบายหลัก  

แนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกำรให้มีธรรมำภิบำล 

มาตรการ/โครงการ บริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำและวำงระบบธรรมำภิบำลส่ิงแวดล้อมอุตสำหกรรม 

ลักษณะมาตรการ/โครงการ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้รับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวชี้วัด จ ำนวนโรงงำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 

ผู้รบัผิดชอบ อุตสำหกรรมจังหวัด 



 
2.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย นโยบำยหลัก ….ข้อ ดังนี้  

นโยบายหลัก  

แนวทางปฏิบัติ สนับสนุนให้กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส 

มาตรการ/โครงการ สร้ำงบ้ำนท่ีอยู่อำศัย 

ลักษณะมาตรการ/
โครงการ 

โครงกำรยกระดับกำรบริกำร ลดขั้นตอนลดระยะเวลำ โครงกำรช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกำส  

ตัวชี้วัด 
ร้อยละผู้ด้อยโอกำสท่ีได้รับควำมช่วยเหลือ 
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
ร้อยละของเด็กแรกเกิดท่ีได้รับเงินอุดหนุนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบ พมจ. 

 

2.3 นโยบายด้านองค์กร ประกอบด้วย นโยบำยหลัก … ข้อ ดังนี ้ 

นโยบายหลัก  

แนวทางปฏิบัติ  

มาตรการ/โครงการ  

ลักษณะมาตรการ/
โครงการ 

ป้องกันปรำบปรำมทุจริต องค์กรสีเขียว ถนนสีขำว 

ตัวชี้วัด คะแนน ITA 

ผู้รับผิดชอบ สนจ. 

 
2.4 นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน ประกอบด้วย นโยบำยหลัก ….ข้อ ดังนี้  

นโยบายหลัก  

แนวทางปฏิบัติ  

มาตรการ/โครงการ  

ลักษณะมาตรการ/
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน เพิ่มบุคลำกร ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของ
บุคลำกร  

ตัวชี้วัด ร้อยละบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำตำมแผนก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบ ทุกหน่วยงำน /สนจ. 
 

 
 
 

จดัท ำโดย 
 

...................................................................................  
เม่ือ............................................................................  



 
LD 5 : การจัดการผลกระทบทางลบ 

 ทบทวนขอบเขตของจังหวัด และกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ 
 พิจำรณำถึงผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 ข้ันตอน ผู้เก่ียวข้อง ช่วงเวลำ 

 
P 
 
 
 
D 
 
 
 
 
C 
 

 
A 

 
 

  
 
 
  ทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนจ 
 

สนจ. 
 
 
 
 

 

 
ส ำนักงำนจังหวดั 

ทุก 

ทุกหน่วยงำน 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

ทุกหน่วยงำน 
 

กนัยำยน  
 

เมษำยน – พฤษภำคม  
 

พฤษภำคม - กนัยำยน  
 

ตุลำคม – ธันวำคม 
 

ธันวำคม  
 

ตุลำคม – มนีำคม    
 

ตุลำคม – มนีำคม    
 

ตุลำคม – มนีำคม    
 

ก ำหนดนโยบำยและคณะท ำงำน 

รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เคยม ี

ศึกษำผลกระทบที่อำจเกดิขึน้ 

ประเมินระดับผลกระทบ 

ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน/แก้ไข 

จัดสรรทรัพยำกร 

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 

ติดตำมและประเมินผล 

ปรับปรุงแก้ไข 

สรุปและรำยงำนผล 

ทุกหน่วยงำน 



 

 วิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรผลกระทบเชิงลบต่อสังคม  แนวทำงกำรปกป้อง (คิดล่วงหน้ำ) กำร

ป้องกัน (ก่อนเกิดเหตุ) กำรควบคุม (ขณะเกิดเหตุ) กำรช่วยเหลือ (หลังเกิดเหตุ) 
 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

 
พันธกิจ พันธกิจ 

นโยบำย/แผน/
โครงกำร

กระบวนกำร/ผลผลิต 

ผลกระทบทำงลบ 
ที่อำจเกิดขึ้น 

จำกกำรด ำเนินงำน 

วัตถุประสงค์ 
กำรจัดกำร

ผลกระทบทำงลบ 

แนวทำงกำร
จัดกำร 

ผลกระทบ 
ทำงลบ 

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผล
ด ำเนิน 
กำร 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภำพ
สินค้ำเกษตร 
 
 

1.ประมงจังหวัด 
กำรยกเลิกกำรท ำ
ประมงแบบ......../
กระชัง 
 

ท ำให้ชำวประมงขำด
รำยได้ 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ชำวประมง ป้องกัน
กำรสูญพันธ์ของ
สัตว์น้ ำและเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว์น้ ำ 

-จัดประชุมชี้แจง
ให้แก่ชำวประมง 
-ปรับเปลี่ยน
เคร่ืองมือ โดยให้
กู้กับธนำคำรใน
อัตรำดอกเบี้ยต่ ำ 
-ก ำหนดวันท ำ
กำรประมงแบบ
......... 
กำรขึ้นทะเบียน
เพื่อผ่อนปรนกำร
ท ำกระชัง/ยอ 

สนง. 
ปจ.  

 

ร้อยละของ
ชำวประมงที่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือ 
ร้อยละ 80 ของ
ชำวประมงที่เข้ำใจ
เก่ียวกับ พ.ร.บ.  
กำรประมง 

ร้อยละ 
90 

 
 

 อุตสำหกรรม 
กำรก ำกับดูแลตำม
มำตรฐำนเพื่อ
ควบคุมมลพิษ 

กำรเกิดมลพิษแก่
ชุมชน 

เพื่อลดมลพิษแก่
ชุมชน 

ตักเตือนปรับปรุง
แก้ไข เพิกถอน
ใบอนุญำต 

สอจ. ร้อยละของสถำน
ประกอบกำรที่ผ่ำน
กำรประเมิน CSRW 

ร้อยละ 
95 

 

 ปศุสัตว์ 
กำรตรวจสอบ
ควบคุม(ฝังกลบ/เป็ด
ไก่) 
 
กักกันโรคระบำด 
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ำ 

ท ำให้เกษตรกรได้รับ
ควำมเสียหำย ขำด
รำยได้จำกกำรเลี้ยง
สัตว ์
 
สุนัขที่มีเจ้ำของเกิด
กำรเสียชีวิต/แท้ง 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ได้รับควำมเสียหำย 
 
 
 
เพื่อป้องกันกำร
สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่
มีเจ้ำของ 

กำรจ่ำยเงิน
ช่วยเหลือ 
 
 
 
ควบคุมให้
ถูกต้องตำม
มำตรฐำน 

ปศ. -ร้อยละของเกษตรกร
ที่ได้รับควำม
ช่วยเหลือเยียวยำจำก
กำรท ำลำยหรือกักกัน
โรคระบำด ฉีดวัคซีน
สุนัขบ้ำ 
-อัตรำกำรแท้งของ
สุนัขไม่เกินร้อยละ2 

  

2.เพิ่ม
ประสิทธิภำ
พกำร
ท่องเที่ยว 

สร้ำงโคมไฟส่องสว่ำง
แหล่งท่องเที่ยว 

       

3.เสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 
ครอบครัว 
ชุมชนและ
สังคมที่มี
คุณภำพ 

สำธำรณสุข 
กำรรักษำพยำบำล 

ควำมผิดพลำดและ
ควำมคลำดเคลื่อน
ทำงด้ำนสำธำรณะ
สุขควำมคลำดเคลื่อน 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบ 
 

ด ำเนินกำรตำม
มำตรฐำน CPG 
กำรจ่ำยเงิน
ช่วยเหลือ 
 

สสจ. ร้อยละของ
ผู้รับบริกำรที่ประสบ
ปัญหำที่ได้รับกำร
ช่วยเหลือ 

  

 ทสจ. 
 

เกิดข้อพิพำทขัดแย้ง
ในสิทธิที่ท ำกิน 

ลดข้อขัดแย้งสิทธิ
ที่ดินท ำกิน 

กำรท ำแผนที่ 
one Map 
เจรจำ 
พิสูจน์สิทธิ 
จัดสรรที่ดินท ำ
กินให้ใหม ่

ทสจ. 
ที่ดินจังหวัด 

 

ร้อยละของข้อพิพำท
ที่ได้รับกำรจัดกำร 

  



  กำรสร้ำงมลพิษ เพื่อลดมลพิษ ขยะติดเชื้อ
ควบคุมคำ่น้ ำ 
 

 ค่ำ BOD   

 ปกครองจังหวัด 
กำรขออนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงแรม 

น้ ำเสียจำกโรงแรมที่
ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 

เพื่อลดมลพิษจำก
สถำนประกอบกำร 

ควบคุมก ำกับ 
ตรวจสอบกำร
ปล่อยน้ ำเสียของ
โรงแรม 
เพิกถอน
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงแรม 

ปค. ร้อยละของโรมแรมที่
บ ำบัดน้ ำเสียก่อน
ปล่อยน้ ำเสียอย่ำง

ถูกต้อง 

  

 พมจ. 
กำรช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหำทำง
สังคม 

ผู้ประสบปัญหำไม่
สำมำรถด ำรงชีพได้
อย่ำงเป็นปกติ 
 

เพื่อลดกระแส
กดดันจำกสังคมต่อ
ผู้รับบริกำร 

กำรรักษำ
ควำมลับส่วน
บุคคลของ
ผู้รับบริกำร 
ให้กำรช่วยเหลือ
ตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด 

พมจ. ร้อยละของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
กำรปกปิดข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 



แนวทางการด าเนนิการ 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 
SP1 : กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

   กระบวนกำรในกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติรำชกำรระยะยำว  4 ปี และ 1 ปี) 
คู่มือกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของจังหวัด มีข้ันตอน กำรจัดท ำช่วงเวลำไหน อธิบำยเกี่ยวกับรำยกำรท่ีใช้ 
แผนผังควำมเช่ือมโยงกับนโยบำยของชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SP 2 :  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องเพื่อน ามาเปน็ปัจจัยประกอบการวางแผน 
 ให้แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์และตารางแสดงแผนยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์ ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย) 
 *******SP2 สัมพันธ์กับ RM 1-2 สัมพันธ์กับค ารับรองการปฏิบัติราชการ****** 
 ตารางแสดงรายการข้อมูล 

 

 กรรมการ 
 

2. ก าหนดกลยุทธ์  (ก.ย.- ต.ค. ) 

3. ก าหนดแผนปฏบิัตกิาร 
(ก.ย.- ต.ค.) 

   

CFO, HRT 

8. ตดิตามแผนทุกไตรมาส  

 

9. ปรับเปล่ียนแผนปฏบิัตกิาร 

 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

 
 

 

ปัจจัยน าเข้า 
ในการจัดท า
แผนปฏบิัติ
ราชการ 

ความสามารถ 

ความท้าทาย 
โอกาส 

 
 

ฝ่าย / งาน /คกก. 
คร่อมสายงาน 

1. ก าหนดเป้าประสงค์และตัวชีว้ัด  
(ก.ย.-ต.ค.) 

                      

กรรมการบริหาร 

5. ก าหนด 
แผนบุคลากร(ต.ค.) แผนการเงนิ(ต.ค.) 

4. ก ำหนด 

6. อนุมัตแิผน (ต.ค.) 
 

กรรมการบริหาร 

 

7. ปฏบิัตติามแผนปฏบิัตกิาร (พ.ย.) 
 ฝ่าย / งาน / คกก. 

คร่อมสายงาน 

 

QMC  
ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. / ก.ย. 

 
 ฝ่าย / งาน / คกก. 

คร่อมสายงาน 

วสัิยทัศน์และพันธกิจ 



ปัจจัยประกอบการ
วางแผน 

วิธีการรวบรวม วิธีวิเคราะห ์ ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
- ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง 
- ข้อร้องเรียน/ติชม/
แนะน ำ 

1) แบบสอบถำม 
2) Focus  
3) รำยงำนประจ ำป ี

วิธีกำรวิเครำะห์
สำรสนเทศ 
ข้อมูล หลักสถิติ กำร
วิเครำะห์ผลงำนที่ผ่ำนมำ 
กำรวิเครำะห์กำรเติบโต 
กำรเป็นไปได้ในกำรลงทุน 
 ขีดควำมสำมำรถ 
สมรรถนะ 

ปีละ1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
ทุกเดือน 

 

สภำพกำรแข่งขันและ
ควำมสำมำรถของ
องค์กรเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่
เทียบ 

1) กำรศึกษำดูงำน 
2) รำยงำนประจ ำป ี

Benchmarking   

นวัตกรรมและกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
และด้ำนอื่น ๆ 

1) Innovation Fair 
 

ทิศทำงทำงด้ำน 
Innovation 

 ฝ่ำยแผนและ
ยุทธศำสตร์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน ของ
องค์กร 

1) ระดมสมอง SWOT  คณะทบทวน
ยุทธศำสตร์ 

โอกำสในกำรผัน
ทรัพยำกรที่มีอยู่ไปใช้
กับผลผลิตำ บริกำร 
หรือกิจกรรมที่มี
ควำมส ำคัญกว่ำ 

1)     

ควำมเสี่ยงในด้ำนกำร
กลยุทธ์ กำรเงิน กำร
ปฏิบัติงำน ธรรมำภิ
บำล และกำรปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับ และ
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1)     

กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือ
ระดับโลก 

1)     

ปัจจัยเฉพำะของ
องค์กร 
- ควำมได้เปรียบเชิง 
กลยุทธ์ 

1)    

 ตำรำงที่ 2.1-3 วิธีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรวำงแผน 

 ตารางเช็คความสมดุลระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
เกษตรกร อก ผปก ทท     

เพิ่มรายได้ รายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ         

           
           

ท าตารางแสดงข้อมูลที่ใช้ ปัจจัยภายใน ภายนอก  
ท าตัวอย่างวิเคราะห์ข้อมูล 
คู่มือการท าแผน 
 
SP 3 : วิธีกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและน ำแผนไปปฏิบัติ กำรจัดสรรทรัพยำกร  

   วิธีกำรส่ือสำรแผนยุทธศำสตร์สู่โครงกำรและกำรน ำไปปฏิบัติ 
 กำรจัดท ำระบบตัวช้ีวัดบุคคล เป็นส่วนหนึ่งใน PMS 
   กำรจัดสรรทรัพยำกร 
 กำรบริหำรควำมเส่ียง SOFC  
 คู่มือบริหำรควำมเส่ียง 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 นโยบำยและวัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินงำนในระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 หลักเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียง 
 แบบฟอร์มกำรประเมินควำมเส่ียง และติดตำม และกำรรำยงำนผล 
 กำรระบุ วิเครำะห์ และประเมินควำมเส่ียง 
 แผนควบคุมควำมเส่ียง 
 บันทึกกำรติดตำมผลกำรควบคุมควำมเส่ียง 
 กำรประเมินควำมเส่ียงคงเหลือ 
 กำรรำยงำนสรุปผลกำรควบคุมควำมเส่ียง ผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร 

 
SP4 : กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของยุทธศำสตร์และแผนงำนโครงกำรและกำรปรับแผนให้สอดคล้องกับกำร

เปล่ียนแปลง เอกสำรแสดงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆแนบประกอบ6/12 เดือน GFMIS  
ตำรำงแสดงระบบกำรติดตำม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
แนวทางการด าเนนิการ 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

CS1 : การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พันธกิจ ผลผลิต/บริการที่ให้ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทัง้ทำงตรง
ทำงอ้อมจำกสินค้ำน้ันๆ 

เพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรส่งเสริมกำรเกษตร 
กำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกร 

เกษตรกร ภำคีเครือข่ำย 
หน่วยงำนเอกชน 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท่องเท่ียว กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว นักท่องเที่ยว/ผู้ประกอบกำร  
พัฒนำศักยภำพครอบครัวชุมชน กำรฝึกอำชีพ /กำรใหค้วำมรู้ ประชำชนในพ้ืนที่  
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ประชำชนในพ้ืนที่/
นักท่องเท่ียว 

 

  ผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม  

 

  ผู้ด้อยโอกำส/คนพิกำร  
 ส่งเสริม รักษำ ป้องกัน 

คุ้มครอง ฟ้ืนฟู 
ผู้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข  

  เกษตรกร  
รักษำควำมมั่นคงและควำม
ปลอดภัย 

กำรตรวจตรำ งำนข่ำวกรอง ประชำชนในจังหวัด 
 

 

 ควำมรู้ด้ำนกำรเพำะลี้ยง
สัตว์น้ ำ 

เกษตรกร(ด้ำนประมง)  

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ 
 กระบวนกำรรับฟงัและเรียนรู้ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

Web 

จดหมำย 

แบบสอบถำม 
จำกกำรส ำรวจ 

กำรส ำรวจ 
ในพื้นที ่

โทรศพัท ์

ผำ่นทำง จนท. 

ทำงส่ือต่ำง ๆ 

ผำ่นทำงกลุ่ม 

ด ำเนินกำรตำม 
รูป 3.2-2 

ค ำร้องเรียน 

สรุปผลเป็น 

ปัจจยัน ำเขำ้ 
ในกำรทบทวน 

Q 
M 
C 

QMC 
ทบทวน
ขอ้ 
เสนอ 
แนะ 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
แกไ้ขทนัท ี

ส่งให้หน่วยงำน 
เป็นขอ้มูลใน 
กำรท ำ PDCA 

ด ำเนินกำร 
แกไ้ขปรับปรุง 

ตำม ISO 

QMC 
สรุปเผยแพร่ 
ประชำสัมพนัธ์ 

 
สรุปแจง้ 

ในวำระกำร 
ประชุม 
กกบ. 

ติดตำมกำร
แกไ้ขท ำ
เป็น

มำตรฐำน 

P 

D 

C 

A 



 
 
 
 
 
*ถ้ามีผู้ได้รับส่วนได้ส่วนเสียต้องใส่ด้วย 

กลุ่มผู้รับบริการ วิธีการรับฟังและเรียนรู้  สถิติ
จ านวน 

ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลที่ได้ 
(ความต้องการของ

แต่ละกลุ่ม) 

การน าไปใช ้

เกษตรกร   
(ปม,ปศ,กษ) 
 

1. แบบสอบถำม/ส ำรวจ 
2. กำรพบปะเย่ียมเยียน 
3. กำรให้บริกำร 
4. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Focus Group) 
5. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
6. จดหมำย  
7. กระดำนข่ำว (Web board) 
8. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
9. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน 
10. line  
11. FB 
12. กำรตรวจรำชกำร 

500 
50 

1,000 
10 

 
0 
0 
0 

1 คร้ัง/ป ี
 

 
3 คร้ัง/ป ี

 
 

(ปม,ปศ, กษ) 
 

คุณภำพกำรรักษำ
บริกำร ลดควำม
แออัด 
รำยได้ที่เพ่ิมข้ึน 
ช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย 
 

ปรับปรุงกำร
ให้บริกำร
พร้อมแนบ
เอกสำร
ประกอบ 
ยกระดับ 

ผู้ประกอบกำร 
(พน,อส,รง) 
นักท่องเท่ียว  
(ทส,วท,ทท) 
 

1. กำรพบปะเย่ียมเยียน 
2. จดหมำย  
3. กระดำนข่ำว  (Web board) 
4. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน  
6. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย  
(Focus Group) 

     

ประชำชนในพ้ืนที่
(ทส,วท,ทท) 
 

1. แบบสอบถำม/ส ำรวจ 
2. กำรพบปะเย่ียมเยียน 
3. กำรให้บริกำร 
4. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Focus Group) 
5. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
6. จดหมำย  
7. กระดำนข่ำว (Web board) 
8. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
9. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน 
10. line  
11. FB 
12. กำรตรวจรำชกำร 

     

ผู้ประสบปัญหำ
ทำงสังคม (พมจ) 

1. แบบสอบถำม/ส ำรวจ 
2. กำรพบปะเย่ียมเยียน 

     



 3. กำรให้บริกำร 
4. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Focus Group) 
5. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
6. จดหมำย  
7. กระดำนข่ำว (Web board) 
8. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
9. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน 
10. line  
11. FB 
12. กำรตรวจรำชกำร 

ผู้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข 
 

1. แบบสอบถำม/ส ำรวจ 
2. กำรพบปะเย่ียมเยียน 
3. กำรให้บริกำร 
4. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Focus Group) 
5. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
6. จดหมำย  
7. กระดำนข่ำว (Web board) 
8. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
9. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน 
10. line  
11. FB 
12. กำรตรวจรำชกำร 

     

ภำคีเครือข่ำย  
 
 

1. แบบสอบถำมควำมคิดเห็น  
    (ห้องข้อมูลข่ำวสำร) 
2. จดหมำย  
3. กระดำนข่ำว (Web board) 
4. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน  
6. กำรประชุม 

     

หน่วยงำนเอกชน 
(โรงไฟฟ้ำ
,ห้ำงสรรพสินค้ำ) 
 

1. แบบสอบถำมควำมคิดเห็น  
    (ห้องข้อมูลข่ำวสำร) 
2. จดหมำย  
3. กระดำนข่ำว (Web board) 
4. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน  
6. กำรประชุม 

     

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะหป์ญัหา/อปุสรรค ชอ่งทางการรบัฟังความคิดเหน็ของผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทาง ข้อด ี ข้อเสีย/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ 
 1. แบบสอบถำม/ส ำรวจ ประหยัด - อัตรำกำรตอบกลับน้อย วิเครำะห์ช่องทำงต่ำงๆ 

ตรวจเย่ียม 
 

2. กำรตรวจเย่ียม  
(Site Visit) 

รู้สภำพ
ข้อเท็จจริงเชิง
ลึก 

- บุคลำกรมีไม่เพียงพอ 
- งบประมำณจ ำกัด 
- ต้องระยะเวลำนำน 

- เพิ่มบุคลำกรท่ีรับผิดชอบ 
- จัดท ำแผนกำรตรวจเย่ียม 
- ท ำแบบประเมินตนเอง 

 

3. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น  - ต ำแหน่งท่ีติดต้ังไม่ชัดเจน 
 

- ปรับปรุงต ำแหน่งท่ีติดต้ัง
ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
- เพิ่มจ ำนวนให้มำกขึ้น 
- จัดท ำแบบฟอร์มมำตรฐำน 

 

4. จดหมำยสอบถำม      
5. กระดำนข่ำว (Web 
board) 

    

6. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์     
7. สำยตรงรับเรื่องร้องเรียน  
    โทร. 0XX-xxx-xxxx,  

    

กลุ่มผูร้ับบรกิาร ผลติภณัฑ์/บรกิาร ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การปรับปรุง/การสร้าง
นวัตกรรม 

เกษตรกร(ปม,ปศ, กษ) 
 

ทบทวนกรณีมีผลิตภัณฑ์/
บริกำรใหม่ๆ 

 กำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ผู้ประกอบกำร 
 

 ต้องกำรเพิ่มรำยได้ กำรปรับปรุงกำรบริกำร  
กำรปรับปรุง Product 
 

 
นักท่องเท่ียว  กำรคมนำคมท่ีสะดวก ตัดถนน  
ประชำชนในพื้นท่ี    
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคม    
ผู้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข 

   

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบ ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

การปรับปรุง/การสร้าง
นวัตกรรม 

ภำคีเครือข่ำย    
หน่วยงำนเอกชน    



ช่องทาง ข้อด ี ข้อเสีย/ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รบัผิดชอบ 
8. กำรจัดประชุม/สัมมนำ     
9. ประชุมกลุ่มเป้ำหมำย  
(Focus Group) 

    

 
 
 
CS 2-3 : การประเมินความพึงพอใจและการค้นหาปัจจัยความไม่พึงพอใจ 

   วิธีในกำรประเมิน มีวิธีกำรในกำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร ดังนี้ 
1. กำรประเมินจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
2. กำรประเมินจำกกำรเย่ียมเยียน  
3. กำรประเมินจำกข้อมูลและสถิติภำยใน 

 การทบทวนแบบสอบถาม  
 ข้อมูลทั่วไป ช/ญ ประกอบอาชีพ 
 การส ารวจการพึงพอใจ บุคลากร วิธีการ ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
 ประเด็นที่อย่างให้ส่วนราชการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก (ต้องผันแปรตามความต้องการ

ของผู้รับบริการและเชื่อมโยงกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ) ราคา ความแออัด การรอคอย 
ความรวดเร็ว ความสะดวก ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ความสุภาพ 

 ข้อเสนอแนะติชมแนะน า 
ผู้รบับรกิารและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลผลติ/บรกิาร วิธีประเมิน 

ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจ 

ความถ่ี ผล 
การด าเนนิการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้รบับรกิาร 
เกษตรกร      
ผู้ประกอบกำร 
 

     

นักท่องเท่ียว      
ประชำชนในพื้นท่ี      
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคม      
ผู้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรรักษำผู้ป่วยใน Qnnops1 ทุกวัน   
ภำคีเครือข่ำย      
หน่วยงำนเอกชน      

 
CS4 : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่ม
ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การ
ติดต่อสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ 

ความถ่ี หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

ผู้รับบริการ 



เกษตรกร  เพ่ือเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ 
 

หน่วยเคลื่อนที่
จังหวัด 
กีฬำเชื่อมสัมพันธ์ 
ศึกษำดูงำน 
คลินิกเกษตร 
พบปะเย่ียมเยียน 
ตลำดนัด 
ธงฟ้ำสัญจร 
ปลูกป่ำ 
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ชมรมดนตรี
สัมพันธ์ 
เดินว่ิงกำรกุศล 

1/ปี 
 
1/ปี 

    

ผู้ประกอบกำร         
นักท่องเท่ียว         
ประชำชนใน
พ้ืนที่ 

        

ผู้ประสบปัญหำ
ด้ำนสังคม 

        

ผู้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุข 

  ออกเย่ียมผู้ป่วย 
 

     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภำคีเครือข่ำย         
หน่วยงำน
เอกชน 

        

 
CS5 : การจัดการข้อร้องเรียน 
Flowchart การจัดการข้อร้องเรียนของจังหวัดอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งระบุระยะเวลาผู้รับผิดชอบชัดเจน 

   กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
   กำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำข้อร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิผลและทันท่วงที 
   วิธีรวบรวมและวิเครำะห์ข้อร้องเรียน 
1) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล  
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์  
3) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา         

                                  
 บันทึกข้อร้องเรียน/แนะน ำ/ข้อคิดเห็น/ติชม 

เดือน ข้อร้องเรียน /ค าแนะน า/ค าติชม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ต.ค.  
  

 
 

เดือน การบริการ ความโปร่งใส สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ทักษะบุคลากร 



ต.ค.     
     

 
ข้อร้องเรียน  (วันที่) ผู้รับผิดชอบ แนวทางปรับปรุง (วันที่) สถานะ/ผลการปรับปรุง 

    
    

 
 

แนวทางการด าเนนิการ 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 

IT1 : การคัดเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินการเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
 จัดท ำฐำนข้อมูลผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรในระบบ Cockpit room และ Warning System 
 ให้ค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนในกำรยกระดับคุณภำพของตัวชี้วัดในระดับองค์กร หน่วยงำนและบุคคล 
 มำจำกยุทธศำสตร์ นโยบำย ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติงำน กำรบริกำรหน้ำเค้ำเตอร 

ต้องกำรตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญท่ีบริหำรหน่วยรำชกำร 15-20 ตัว กำรเบิกจ่ำยเงิน ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีเจตคติต่อ
สังคม รำยได้ 
****รำยได้จำกสินค้ำ OTop**** 
- KPI ระดับองค์กรหรือจังหวัด 
1.หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกตัวช้ีวัดของจังหวัดต้องสอดคล้องและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ท่ีดี 
2.รำยช่ือตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญ ควำมพึงพอใจของบุคลำกร ควำมผูกพันของผู้รับบริกำร 
- แสดงให้เห็นถึงผลกระทบวงกว้ำงได้ด้วย  
ให้เอำ KPI เข้ำศูนย์ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 
 
IT2 : การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์ตำมตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญเพื่อหำสำเหตุ (ท้ังในระดับองค์กร หน่วยงำนและบุคคล) 
 แสดงให้เห็นถึงเครื่องมือและกำรวิเครำะห์งำนนั้นๆ 

รายชื่อตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 

ความถ่ีในการ
วิเคราะห ์

วิธีการวิเคราะห ์ ผู้รับผิดชอบ การน าไปใช ้

D ติดตามวิเคราะห์
รายวัน สัปดาห์
เดือน ปี 

วิเคราะห์ผ่าน
trend 

  

ความผาสุกของ
บุคลากร 

รายวัน สัปดาห์
เดือน ปี 

  วางแผนสร้างความ
ผูกพัน 

ร้อยละของการเบิก
จ่ายเงิน 

ทุกเดือน Compare gap ฝ่ายคลัง กลุ่มคลัง
พัสดุ แผน การ
ท่องเที่ยว 

เร่งรัดการเบิกจ่าย 

    พัฒนายุทธศาสตร์ 
ปรับปรุง
กระบวนการ 



 
IT3 : การจัดการความรู้ (KM) และการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 
 รวบรวมและแลกเปล่ียนควำมรู้ท่ีจ ำเป็นต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร (ต้องมีกำรผลักดันกำรท ำ 

KM สู่ระดับ LO) 
 กระตุ้นกำรน ำควำมรู้ไปใช้ รวบรวมและก ำหนดเป็นตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประโยชน์หรือคุณค่ำท่ีได้รับจำก

กำรจัดกำรควำมรู้ท้ังในระดับบุคคล หน่วยงำน และองค์กร (เช่น บุคลำกรเก่งขึ้น/ผลกำรท ำงำนดีขึ้น) 
 แผน KM 3 แผน บ่งช้ี คัดกรอง แลกเปล่ียน 

- หลักฐำนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีวัดผล  
ตารางแสดงองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เป็น Best 
Practices เพิ่มเติมอีกด้วย) และท าแผน Road map  

ต้อง Right Knowledge, Right People, Right Time 
ท่องเที่ยว เกษตร ความม่ังคง การอนุรักษ์ธรรมชาติที่ถูกต้อง  
 KM ที่ดีต้องมีตัวชี้วัดที่สะท้อนต่อประโยชน์ในการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
 

ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จ าเป็น ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อหน่วยงาน

ภายใน 
ชื่อหน่วยงาน

ภายนอก  
  - จ ำนวนครั้งที่เกิด

ข้อผิดพลำด 
(ลดลง) 

    

 กำรพยำบำล
นักท่องเท่ียว 

     

 กำรท ำเกษตรอินทรี
แปลงใหญ่ 

     

 กำรรักษำพยำบำล 
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

IT4 ข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศมีรูปแบบที่ใช้
งานง่าย 
 จัดท าและเผยแพร่ทะเบียนรายการฐานข้อมูลท้ังหมด รวมทั้งมำตรฐำนกำรรวบรวมข้อมูล

สำรสนเทศและมาตรฐานการจัดเก็บ (โดยก ำหนดรหัสฐำนข้อมูล) ต้องระบุได้ว่ำมีฐำนข้อมูลจ ำนวน
เท่ำไหร่ 

 ตรวจสอบและเร่งรัดกำรจัดท ำฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (update ข้อมูล) 
****ให้ท านโยบาย ISP**** 

****ให้ท าคู่มือต่างๆ ด้าน IT*****  



****แผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้าน IT**** 

      
 
 
 
 
 
ตารางการจัดท ามาตรฐานการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (แสดงวิธีการจัดการข้อมูล) 

ที ่ รายชื่อข้อมูลที่
จ าเป็นและควรมี
ต่อการด าเนินงาน 

เหตุผล/ความ
จ าเป็น/ ประโยชน์ 
ที่ควรมีขอ้มูลนี ้

ผลการทบทวนข้อมูล แนว
ทางการ
ด าเนินง

าน 

ผู้รับผดิ
ชอบ มีข้อมูลอยู่แล้ว ยังไม่มี

ข้อมูล 

ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้และความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

ไม่สามารถ
ใช้

ประโยชน์
ได ้  

กรณีขอ้มูลถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย 

(โปรดท า
เครื่องหมาย    ) 

  ต้องปรบัปรุง 
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย  
(โปรดอธิบาย) 

ต้องจัดเกบ็
เพิ่มเติมจาก

ของเดิม  
(โปรด

อธิบาย) 

ควรยกเลิก 
(โปรด

อธิบาย) 

ควรพัฒนา/
จัดท าเป็น
ข้อมูลใหม่ 

(โปรด
อธิบาย) 

ยุทธศาสตร์ที ่1........................................  

1  ฐานข้อมูลรายได้                  

2  ฐำนรำยได้คนจน                

ยุทธศาสตร์ที ่2  ..................................... 

1                   

2                   

กระบวนการที่ส าคัญ 

1. กระบวนการ...................................... 

1                   

2                   

2. กระบวนการ.................................... 

1         
 

        

2                   

กระบวนการสนับสนุน 

1. กระบวนการ........................... 

1                   
2                   
3                   

ตารางมาตรฐานการจัดเก็บ 
ล า
ดับ 

รหัส 
ชื่อ

ฐานข้อมูล 
การจัดเก็บ

ข้อมูล 
ระบบงาน

/รหัส
ผู้รับผดิชอบ ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล 



หน่วยงา
นเจ้าของ
ข้อมูล 

เอก
สาร  

Electro 
nic 

เอกสารที่
จัดเก็บ 

ความถ่ีใน
การ

Update 

จัด 
เก็บ 

รวบ 
รวม 

ราย  
งาน 

แก้ไข 
ผู้บริ
หาร 

ผู้
ปฏิบตั ิ

ผู้รับ 
บริการ 

ผู้ส่ง
มอบ 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1   
ข้อมูล
บุคลำกร 

สนจ 
   

DPIS  Quaterly อสม สสจ สสจ สส
จ   

      

2   

 
พช     

 
Daily                 

3   

 
       Daily                 

4   

 
       Real time                 

ตารางการจัดการฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
รำยกำร ควำมรับผิดชอบ วิธีกำร ควำมถ่ี 

ควำมแม่นย ำ 
(Accuracy) 

- หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล 
- ICT ประจ ำพ้ืนที่ 
- หน่วยงำนตรวจสอบ 
- ผู้ดูแล Web 
 

- Audit โดยหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลเป็นระยะ ๆ 
- ให้ Software Verify ตอนป้อนข้อมูล 
 

-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-Real Time 
-อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
-อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ควำมถูกต้อง 
(Integrity) 

- หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล 
- ICT 
- ผู้ดูแล Web 

- เจ้ำของข้อมูลตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
- ให้ Software Verify ตอนป้อนข้อมูล 
- เก็บข้อมูลไว้ในฐำนข้อมูลเด่ียว 
- กำรพัฒนำระบบงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน 

OWASP เช่น มีกำรตรวจสอบ หรือ Verify ข้อมูล
ขณะป้อนข้อมูล  ตลอดจนกำรตรวจสอบช่องโหว่
ต่ำงๆ ที่จะมีผลต่อควำมผิดพลำดของข้อมูล กำร 
Backup กำรกู้คืน 

-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-ทุกครั้งที่ป้อนข้อมูล 
-Real Time 

ควำมเชื่อถือได้ 
(Reliability) 

- หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล 
- ICT ประจ ำพ้ืนที่ 
- หน่วยงำนตรวจสอบ 
- ผู้ดูแล Web 

- Internet Audit 
- ท ำกำร Backup , Disaster Recovery Plan 
- ตรวจสอบจำกรำยงำน 
- ต้องมีกำรปรับปรงุเอกสำรประกอบระบบงำน
ทั้งหมด 

-Yearly 
-Daily, Monthly, Yearly 
-Daily, Monthly, Yearly 

ควำมครบถ้วน - หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล 
- ICT ประจ ำพ้ืนที่ 
- หน่วยงำนตรวจสอบ 
- ผู้ดูแล Web 

- ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดเก็บและรวบรวม 
- กำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูล 
- กำรติดตำมและทบทวนผลด ำเนินกำร 

-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
-อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ควำมทันต่อเหตุกำรณ์ 
(Timeless) 

- หน่วยงำนเจ้ำของข้อมูล 
- ICT ประจ ำพ้ืนที่ 

- ผู้ใช้งำน/เจ้ำของข้อมูลหำกพบว่ำข้อมูลไม่สำมำรถ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
- ผู้ใช้งำน/ผู้ดูแล Web KM/ICT Monitor 
Response time หำกพบว่ำช้ำให้แจ้ง ICT เพ่ือ
ด ำเนินกำรแก้ไข 
- กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเป็นแบบทันทีทันใด 

(Real time) 
- ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนข้อมูลที่ได้รับกำรพัฒนำ 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจำกท่ีได้ใช้งำนระยะหน่ึง  

-ทุกครั้งที่ใชง้ำน 
 
-ทุกวันเมื่อใช้งำน 
-ทุกวัน 



ควำมครอบคลุม  - ก ำหนดขอบเขตงำนให้ชัดเจน และครบถ้วน 
- ท ำกำรทดสอบระบบ และตรวจสอบควำมถูกต้อง
ก่อนเปิดให้บริกำร 

1. ทุกครั้งที่มีกำร  
เปลี่ยนแปลงขอบเขตงำน
และควำมต้องกำร 

2. ครั้งแรกก่อนเปิดใช้
ระบบงำน และทุกครัง้ที่มี
กำรปรับปรงุโปรแกรม
ระบบงำน 

ควำมรวดเร็ว  - ระบบงำนเป็นกำรท ำงำน web application ผ่ำน
ระบบเครือข่ำย internet ก ำหนดกำรเชื่อมต่อ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์กับระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่ให้บริกำร  
 

ทันทีทันใด (Real Time)  

ควำมเชื่อมโยง  - กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยต้องมีระบบตรวจสอบ
ตัวตน(Authentication) ก่อนเข้ำใช้งำนและกำร
เข้ำรหัส (Encryption) รับรองอีกระดับหน่ึง 
-มีกำรบันทึกล็อก (Log) กำรท ำงำนของระบบงำน และ
ระบบเครือข่ำย 

มีกำรตรวจสอบตัวตนและ
บันทึกล็อกทุกครั้งที่มีกำรใช้
ระบบงำน 

ควำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึง 

 -ระบบงำนต่ำงๆต้องมีกำรก ำหนดสิทธ์ิและระบุ
ผู้ใช้งำนอย่ำงชัดเจน และรัดกุม  
-ต้องมีกำรก ำหนดชั้นควำมลับข้อมูล รวมถึงกำร
ควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นควำมลับ 
-ข้อมูลที่อยู่ในระดับชั้นควำมลับส ำคัญต้องมีกำร
เข้ำรหัสในกำรติดต่อ และกำรจัดเก็บ 

มีกำรก ำหนดสิทธ์ิใหม่ทุกครั้ง
ที่มีกำรกำรแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงจำกผู้มีสิทธ์ิ 

ควำมสำมำรถในกำร
ตรวจสอบ 

 -ระบบงำนที่พัฒนำ มีกำรตรวจสอบควำมถูก
ต้องกำรท ำงำนของระบบก่อนที่จะให้บริกำร 
-ระบบงำนก่อนที่จะให้บริกำรจะถูกตรวจสอบ 
ช่องโหว่ ตำมมำตรฐำน OWASP จำกผู้เชี่ยวชำญ
โดยตรง ก่อนที่จะเปิดระบบให้บริกำรกำร 

1. ทดสอบระบบ และหำช่อง
โหว่ที่เป็นอันตรำยและไม่
พึงประสงค์ทุกครั้งก่อน
เปิดให้บริกำร 

กำรมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรข้อมูล 

 -ให้หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของระบบเป็นตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูล 
-ก ำหนดสิทธ์ิในกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงชัดเจน 
-สื่อบันทึกข้อมูลส ำรอง ต้องมีกำรจัดเก็บ และ
ส ำเนำข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติต่ำงๆไว้นอกสถำนที่  
เพ่ือควำมปลอดภัยในกรณีที่สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน
ไม่สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ 

1. ทุกครั้งที่มีกำรเพ่ิมลบ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 

2. มีกำรก ำหนดสิทธ์ิกำร
เข้ำถึงข้อมูลในครั้งแรก
และให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งำนได้เอง 

3. มีกำรส ำรองข้อมูลใน
ลักษณะรำยวัน   

    รำยสัปดำห์ และรำยเดือน 
ควำมปลอดภัย  -กำรสื่อสำร หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับชั้น

ควำมลับผ่ำนอินเตอร์เน็ตต้องมีกำรเข้ำรหัส 
-กำรรับส่งข้อมูลชั้นควำมลับส ำคัญผ่ำนเครือข่ำย
สำธำรณะ  
ต้องผ่ำนช่องทำงที่มีกำรเข้ำรหัสข้อมูล 
(Encryption) 

ทุกครั้งเมื่อมีกำรเข้ำถึงข้อมูล 

กำรรักษำควำมลับ  กลุ่มงำนภำยนอกท่ีเข้ำใช้สำรสนเทศภำยใน
ระดับชั้นควำมลับจ ำเป็นต้องบันทึกข้อตกลง กำรน ำ

ทุกครั้งเมื่อมีกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นควำมลับ 



ข้อมูลไปใช้ และกำรไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-
Disclosure Agreement) ก่อนด ำเนินกำรทุกครั้ง 

 
 ทบทวนและติดตำมควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล (ควำมครบถ้วน/ถูกต้อง/รวดเร็ว/เป็น

ปัจจุบัน) 
 ให้ท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 

 
 
 

ตารางที่ 4.2-4 แสดงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ/พร้อมใช้งาน 
ปัญหำในระบบสำรสนเทศ วิธีกำรป้องกันและแก้ไข ควำมถ่ี 

ควำมเสียหำยข้อมูล 
ข้อมูลเสียหำย - ICT Backup ข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้งำนเมื่อข้อมูลสูญหำย 

- มีศูนย์ส ำรองส ำหรับจัดเก็บข้อมูล 
- Daily   
- Weekly 

Hardware และ Network เสีย  - ICT ท ำกำร Monitor กำรใช้งำน 
- มีกำรท ำ PM  Hardware และ Network 

- Daily   
- ทุก 3 เดือน 

 
Hardware เสียเป็นเวลำนำน - บ. คู่สัญญำส่งเครื่องส ำรองให้กรมฯ  (FM) - Real Time Backup 
Network  เสียเป็นเวลำนำน - บ. คู่สัญญำส่งเครื่องส ำรองให้กรมฯ  (FM) - Online  Backup 
Internet Service Provider (ISP) 1 
รำยไม่สำมำรถให้บริกำรได้ 

- ใช้บริกำรจำก ISP 3 รำย โดยกำรท ำ Load  
Balance Link และท ำส ำรองซึง่กันและกัน 

- Active/Active 

Server เสีย - บ. คู่สัญญำหำเครื่องส ำรองให้กรมฯ  (FM) -  
Software ไม่ Reliable -  QA  Software ก่อนน ำไปใช้ 

-  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร Monitor กำรใช้งำน 
-  มี Helpdesk รับ-ตอบปัญหำ และติดตำมกำรแก้ปัญหำ 

- ทดสอบระบบก่อน 
ใช้งำน 
 

ภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ไฟฟ้ำดับ -  UPS  ส ำหรับ Server 

-  มีเครื่อง Generator 
- Real Time  
- ใช้ปั่นไฟเมื่อไฟฟ้ำดับ 

อัคคีภัย -  มีระบบตรวจจับควันไฟ 
- มีอุปกรณ์ดับเพลิงส ำหรับคอมพิวเตอร์ 

- Real Time  
 



ตารางที่ 4.2-4 แสดงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ/พร้อมใช้งาน 
ปัญหำในระบบสำรสนเทศ วิธีกำรป้องกันและแก้ไข ควำมถ่ี 

- มีกำรฝึกซ้อมกรณีเกิดอัคคภีัย 
ความปลอดภัย 
ผู้ใช้ปฏิบัติงำนโดยไม่ระวังเรื่อง ควำม
ปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ 

-ICT ประชำสัมพันธ์ทำงเสียงตำมสำย, E-mail 
-ICT จัดอบรม Security Awareness 
-Internal Audit 

-ทุกเดือน 
-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

กำรบุกรุกเข้ำมำในเครือข่ำยจำก 
Internet หรือจำกพนักงำนภำยใน 

-ICT ออกแบบ Network ให้มี Firewall ป้องกัน 2 ชั้น 
- ก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล 

- Real Time 

กำรโจมตีและท ำลำยโดย Virus -ICT ติดต้ังโปรแกรม Virus Scan และให้มีกำร Scan 
Virus แบบอัตโนมัติ 
- Offline backup 
- Local backup 

-Update ข้อมูล Virus 
ทุกวัน โดย Download 
อัตโนมัติ 

กำรรักษำควำมปลอดภัย 
 

-ICT ก ำหนดสิทธ์ิกำรเข้ำถึงข้อมูล, ก ำหนด User Name 
และ Password ร่วมกับเจ้ำของข้อมูล 
-ICT ออกแบบ Infrastructure ให้ปลอดภัย เช่น 
Firewall ป้องกัน, ออก Security Policy 

- -ทุกครั้งที่มีกำรเพ่ิม 
เปลี่ยนแปลง และแก้ไข
ข้อมูล  
 

กำรรักษำควำมลับ 
 

-มี Firewall ป้องกัน 2 ชั้น 
-Access ข้อมูลได้ตำมสิทธ์ิ 
-เจ้ำของข้อมูลเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็น Electronic 
และเอกสำร 

- ทุกครั้งที่มีกำรเพ่ิม 
เปลี่ยนแปลง และแก้ไข
ข้อมูล  

 
 
ตารางที่ 4.2-5  : แสดงวิธีการก ากับดูแล Hardware และ Software  

หัวข้อ เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย 
Hardware - มีกำรท ำ CM ,PM 

- มีกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์และ
รำยงำนผลเป็นรำยวัน 

มีระบบ Data Center เช่น กำร
ควบคุมกำรเข้ำ-ออก ,ระบบส ำรอง
ไฟ ,ระบบกล้องวงจรปิด 

- มีคู่มือในกำรตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำ 
- มีกำรฝึกอบรมวิธีกำรตรวจสอบ 

- Application มีศูนย์ส ำรองข้อมูลกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้ง 
Update ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

- 
 

- มีคู่มือกำรดูแลระบบงำน และ
กำรเฝ้ำระวัง 
- มีกำรฝึกอบรมวิธีกำรใช้งำน
ระบบ 

- Software มี License มีกำรก ำหนดกลุ่มของผู้ใช้ในกำร
เข้ำถึงข้อมูล 

มีคู่มือกำรติดต้ัง และตรวจสอบ 

  

มีศูนย์ส ำรองข้อมูลกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน
(DRC)พร้อมทั้ง 
Update ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

มีกำรน ำ Media Backup ไปจัดเก็บ
ในที่ปลอดภัย 

มีคู่มือทดสอบแผนฉุกเฉิน DRC 

  

มีกำรก ำหนด 
Schedule กำร 
Backup ทั้ง Database 

    



หัวข้อ เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย 
,OS เป็นรำยวัน ,
สัปดำห์ ,เดือน 

  
มีกำรตรวจสอบผลกำร 
Backup และรำยงำน
ผลทุกวัน 

    

- OS มี License มีกำรก ำหนดกลุ่มของผู้ใช้ในกำร
เข้ำถึงข้อมูล 

มีคู่มือกำรติดต้ัง และกำร
ตรวจสอบ 

 

 

แนวทางการด าเนนิการ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 

HR1 : การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard  
HR2 : การดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิภาพ 
 
ปัจจัย กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPIs) 

ค่าเป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รบัผิดชอบ 

๑. ด้ำนสุขภำพ ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำน
รำชกำร 

คนไทยไร้พุง 
ออกก ำลังกำยทุก
วันพุธ 
 

เพื่อให้
บุคลำกรมี
สุขภำพท่ีดี 

ร้อยละของ
บุคคลำกรท่ีมีส่วน
ร่วมในกำรออก
ก ำลังกำย 

   

๒. ด้ำนควำม
ปลอดภัย 

ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำน
รำชกำร 

ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด 
แลกบัตร 
ซ้อมอัคคีภัย 
สวมหมวกกันน็อค 

เพื่อดูแล 
ป้องกันกำร
เกิดอันตรำย
แก่บุคลำกร 

ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีร่วมซ้อม
อัคคีภัย 

   

3. ด้ำนสวัสดิภำพ  มีกำรประเมินจุด
เสี่ยง 
มีกำรท ำประกัน 
มีกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค 
สวมใส่ชุดป้องกัน
รังสี 
โครงกำรจัดหำชุด
ป้องกันตัว 

 ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีได้รับ
กำรฉีดวัคซีน 

   

 
HR 3 : การสร้างความผกูพันของบคุลากร (การสรา้งความพึงพอใจและความผาสกุ)  
ชื่อโครงการที่สร้างความผูกพนักับองค์กรพร้อมกับประเมินความพึงพอใจของบคุลากร 
พรอ้มแยกประเภท 



 ปรับปรุงสภำพแวดล้อมตำมหลักกำรยุทธศำสตร์มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม เช่น ควำมสูงของอ่ำงล้ำงมือ แสงไฟตรง
โต๊ะท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งท่ีถูกต้อง มีเสียงดับรบกวนกำรท ำงำนหรือไม่ รวมถึงควำมปลอดภัย  

(ก ำหนดให้บุคลำกรเขียนข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง) 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางการจัดท าแผนการสร้างความผาสุก 
 

ปัจจัย กลุ่มเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด (KPIs) 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ด้ำนสภำพแวดล้อม 
ทำงกำยภำพในกำร
ท ำงำน 

ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำน
รำชกำร 

ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 

ลดโรคในกำร
ปฏิบัติงำน 

ร้อยละของ
บุคลำกรที่มี
สุขภำพที่ดี 

   

- สภำพแวดล้อม โครงกำร 5 ส      

- สถำนที่       

- บรรยำกำศ       

- ควำมอ ำนวยควำม
สะดวก 

      

- ควำมเพียงพอของ
อุปกรณ์เครื่องมือ 

      

Healthy work place       

๒. ด้ำนบรรยำกำศในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำน
รำชกำร 
 

      

- ด้ำนควำมสัมพันธ์ 
- ควำมก้ำวหน้ำ 
- ปริมำณงำน 
- ควำมท้ำทำยของงำน 
- สวัสดิกำร 
- ระบบกำรพัฒนำ
บุคลำกร  
- ควำมมั่งคงในงำน  

      

 
จัดหาสวัสดิการใหม่ๆ นอกเหนือกฎหมำยก ำหนด เช่น คูปองอำหำรกลำงวัน รถรับส่ง บ้ำนพัก 



 จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยควำมพึงพอใจกับผลลัพธ์ขององค์กร เช่น ควำมมั่นคง/ควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ 

 ส ำรวจประเมินผลควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลำกรในแต่ละประเภท เกิดข้อร้องเรียน 
 ก ำหนดกิจกรรมแผนงำนรูปแบบใหม่ๆ ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ 
 พัฒนำระบบในกำรรวบรวมผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องกับควำมผำสุก แรงจูงใจ เช่น ร้อยละของ

บุคลำกรท่ีมีกำรโอนย้ำยออก จ ำนวนข้อร้องเรียน จ ำนวนอุบัติเหตุ เป็นต้น (และวิเครำะห์ถึงสำเหตุ) 
 
 
 

 
 

HR4 : ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 จัดท ำระบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำและส่ือสำรให้ชัดเจน (Career Path)  
 ควรมีแผนส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ (แผนพัฒนำรำยบุคคล เพื่อเป็นโปรแกรมพัฒนำบุคคลเข้ำสู่

มำตรฐำนคุณสมบัติของแต่ละต ำแหน่ง เช่น ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ) 
ตารางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด วิธีการพัฒนา 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ดูงาน อบรม สอนงาน เข้าร่วม

กิจกรรม 
 นำย……..   Q1; Q2; 

สิงคโปร์/
ญ่ีปุ่น 

Q3; 
Strategic 
Manage-
ment 

  

  
 
 

       

  
 
 

       

 จัดท ำฐำนข้อมูลผู้มีศักยภำพ 
 ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้ เช่น จ ำนวนผลงำน/นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น, จ ำนวน

บุคลำกรท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น และตัวชี้วัดกำรพัฒนำจ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร เช่น จ ำนวน
บุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรอบรม, ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนเกณฑ์สมรรถนะ  
-ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ เช่น จ านวนโครงการที่น าความรู้ไปใช้ 
-ตัวชี้วัดความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร  
-จัดท านโยบายและสิ่งจูงใจที่ท าให้บุคลากรใฝ่รู้ใฝ่เรียน เช่น คูปองอาหารเช้า/Incentive 

 จัดท ำและก ำหนดตัวชี้วัดของระบบ e-learning เช่น จ ำนวนหลักสูตร จ ำนวนคนท่ีผ่ำนหลักสูตร และ
ตัวชี้วัดกำรวัดผล 

 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลให้ชัดเจน (เป็นทำงกำร/ไม่เป็นทำงกำร) พร้อมส่ือสำรให้เข้ำใจ 



 สร้ำงและสนับสนุนคนมีควำมสำมำรถ (โดยจัดสวัสดิกำร ส่ิงจูงใจ และกำรยกย่องชมเชย) 
 ส่งเสริมให้น ำควำมรู้และทักษะใหม่ๆ (กำรศึกษำต่อ/กำรดูงำน) มำใช้ในองค์กรพร้อมก ำหนดตัวชี้วัด  

การวิเคราะห์องค์กร 

- ตามความต้องการขององค์กร 

- ตามความต้องการของหัวหน้างาน 

- ตามความต้องการของคนนั้นๆ 

 

 

แนวทางการด าเนนิการ 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

PM1-2 : การจัดท าข้อก าหนดและตัวชี้วัดของกระบวนการ 

การก าหนดกระบวนการ(เก่ียวกับการท างาน) 

****PM 2 กับ RM 9 ในหมวดที่ 7 ต้องสัมพันธ์กัน*** 

 ทบทวนกระบวนกำรและกระบวนงำนให้ครอบคลุมภำรกิจ  

ตารางการค้นหากระบวนการ 

พันธกิจ กระบวนการ ผลผลติ/บรกิารที่ให ้ ผู้รบับรกิาร 
เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร กระบวนกำรส่งเสริม

องค์ควำมรู้ด้ำน
กำรเกษตร 

กำรบริกำรวิชำกำรและกำรด้ำน
เกษตร 

เกษตรกร 

   ผู้ประกอบกำรกำร 
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท่องเท่ียว 

กระบวนกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเท่ียวให้ได้
มำตรฐำน 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีมำตรฐำน นักท่องเท่ียว/ 

พัฒนำศักยภำพครอบครัว
ชุมชน 

กำรพัฒนำอำชีพ ควำมรู้กำรพัฒนำสินค้ำ OTOP  
หลักสูตรกำรฝึกอำชีพ 
ควำมรู้ในกำรพัฒนำชุมชน 

ผู้น ำชุมชน 

กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

กำรส่งเสริมมีส่วนร่วมในกำร
อนุรักษ์ 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำร
ฟื้นฟูธรรมชำติ 

นักท่องเท่ียว 

  ให้ควำมรู้พร้อมฝึกอำชีพ 
พัฒนำศักยภำพ 

ผู้ด้อยโอกำส/คนพิกำร 

 ส่งเสริมป้องกันโรค  ระบบบริกำรสุขภำพแบบองค์รวม 



รักษำโรค ผู้รบับริกำรด้ำน
สำธำรณสุข ออกใบอนุญำต 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์
สุขภำพ  
ฟื้นฟูสุขภำพ 

 
 
 
 
 
 
การจ าแนกกระบวนการ 

กระบวนการ หลักเกณฑก์ารพิจารณา 
ผลกระทบต่อ

วิสัยทัศน ์
ภาพลกัษณ์องคก์ร ความพึงพอใจของ

ผู้รบับรกิาร 
ฯลฯ 

กระบวนกำรส่งเสริม 
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร 

    

กระบวนกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเท่ียว 

    

กำรพัฒนำอำชีพ     
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

    

ส่งเสริมป้องกันโรค      
รักษำโรค     
ออกใบอนุญำต     
ตรวจสอบผลิตภัณฑ ์     
สุขภำพ      
ฟื้นฟูสุขภำพ     
กระบวนกำร support 
จัดซื้อจัดจ้ำง  

    

บริหำรงบประมำณ     
บริหำรทรัพยำกรบุคคล     
บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
  XX : มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง X: มีส่วนเก่ียวข้องโดยอ้อม 
 

กระบวนการที่ส าคัญ กระบวนการสนับสนุน 
กระบวนกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้(ด้ำนกำรเกษตร) บริหำรงบประมำณ 
กระบวนกำรพฒันำแหล่งท่องเท่ียว บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรพัฒนำอำชีพ บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม จัดซื้อจัดจ้ำง 



ส่งเสริมป้องกันโรค   
รักษำโรค  
ออกใบอนุญำต  
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์  
สุขภำพ   
ฟื้นฟูสุขภำพ  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงสังคม  
***จ ำเป็นต้องมีตำรำงนี้**** 

 

 

กระบวนการ 
ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ความถ่ี 
ของการ
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบัติงาน 

แนว
ทางการ
ควบคุม 

กระบวนกำรส่งเสริม
องค์ควำมรู้  
(ด้ำนกำรเกษตร) 

ผลผลิตได้
มำตรฐำน  
องค์ควำมรู้เข้ำใจ
ง่ำย 

ร้อยละของ
ผู้ประกอบกำร
ที่เป็นไปตำม
มำตรฐำน
กำรเกษตร 

ร้อยละ 
80  

ทุก Q  *มำตรฐำน
ด้ำนเวลำ
และหรือ
ด้ำน
คุณภำพ 
 

*กำร
ป้องกัน
เพ่ือไม่ให้
เกิดกำร
ผิดพลำด
ในกำร
ท ำงำน 
*ลดควำม
เสียหำย 

กระบวนกำรพัฒนำ
แหล่งท่องเท่ียว 

ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง 
เส้นทำงคมนำคม
สะดวก  
ควำมปลอดภัย 
มีควำมแปลก
ใหม่ 

ร้อยละของ
แหล่ง
ท่องเท่ียวที่
ได้รับกำร
พัฒนำเป็นไป
ตำมแผน 

ร้อยละ 
80 

  ระยะเวลำ
กำร

เผยแพร่
แหล่ง

ท่องเท่ียว 

 

กำรพัฒนำอำชีพ ตรงควำม
ต้องกำรของ
ตลำด 
สินค้ำมีคุณภำพ
รำยได้ 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้ำหมำย
ที่ได้รับกำรฝึก
และพัฒนำ
อำชีพ 

ร้อยละ 
80 

    

อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ควำมอุดม
สมบูรณ์ กำรมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนและ
นักท่องเท่ียว 
กำรด ำเนินกำรที่
มีกฎระเบียบ 

      



กระบวนการ 
ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ความถ่ี 
ของการ
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบัติงาน 

แนว
ทางการ
ควบคุม 

ส่งเสริมป้องกันโรค  ลดพฤติกรรม
เสี่ยง 
องค์ควำมรู้ที่
เข้ำใจง่ำย 

      

รักษำโรค มีประสิทธิผล 
มีคุณภำพ 
เจ้ำหน้ำท่ีบริกำร
สุภำพ 

      

ออกใบอนุญำต รวดเร็ว โปร่งใส 
สอดคล้องตำม 
พรบ อ ำนวย
ควำมสะดวก 

      

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นไปตำม
มำตรฐำน sop 

      

ฟ้ืนฟูสุขภำพ เป็นไปตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
ควำมร่วมมือของ
ผู้ดูแล 
กำรปฏิบัติตำม
ของผู้ดูแลและ
ผู้ป่วย 

      

กระบวนกำร support 
จัดซื้อจัดจ้ำง  

ถูกต้องตำม
ระเบียบ รวดเร็ว 
ตรงควำม
ต้องกำรของผู้
สั่งซื้อ 

    เผยแพร่
ข้อมูลไม่

น้อยกว่ำ -
- วัน 

ตรวจสอบ 
วำงแผน
เผยแพร่ 

บริหำรงบประมำณ        
บริหำรทรัพยำกร
บุคคล 

โปร่งใส ตรง
ควำมต้องกำร 
ทั่วถึง 

      

บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เสถียรภำพ 
ควำมน่ำเชื่อถือ 
ใช้งำนง่ำย 

      

กระบวนกำรจัด
สวัสดิกำรให้ผู้ประสบ
ปัญหำทำงสังคม 

รวดเร็ว ตรงต่อ
ควำมต้องกำร 
โปร่งใส เสมอ
ภำค ท่ัวถึง 

    ระยะเวลำ  

กระบวนกำรจด
ทะเบียนรถ 

       



กระบวนการ 
ข้อก าหนด 
ที่ส าคัญ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ความถ่ี 
ของการ
รายงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐาน

การ
ปฏิบัติงาน 

แนว
ทางการ
ควบคุม 

กระบวนกำรจัดท ำ-ต่อ
ใบอนุญำตขับรถ
ประเภทต่ำงๆ 

       

กระบวนกำรคุม
ประพฤติ 

       

กระบวนกำรจัดหำงำน        
กระบวนกำรในกำร
จัดท ำสถิติต่ำงๆ 

       

กระบวนกำรในกำร
รณรงค์ในกำรใช้
พลังงำน 

       

กำรตรวจสอบรำคำ        

 จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตำมพันธกิจ 
 
ตารางการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
กำรก ำหนดรหัสคู่มือกำรปฏิบัติงำน (WI-หน่วยงำน-ลักษณะงำน-ล ำดับ) 
ล ำดับท่ี 1 – WI 
ล ำดับท่ี 2 – รหัสของหน่วยงำนเจ้ำของกระบวนกำร 

ล ำดับท่ี 3 –ลักษณะงำน 

ล าดับที่ รหัส
คู่มือ 

รหัสหน่วยงาน 
ชื่อ หน่วยงาน 

 WI RD ส ำนักวิจัย Bureau of Research and Development  
 WI IT ศูนย์สำรสนเทศ  Information Technology Center  
 WI MI ส ำนักนโยบำยมหภำค Bureau of Macro Policy  
 WI AM ส ำนักบริหำรกลำง Bureau of Administration  
 WI IA กลุ่มตรวจสอบภำยใน  Internal Audit Group 
 WI SD กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (Administrative System Development) 

ล าดับที่ รหัสลักษณะงาน 
รหัส ลักษณะงาน 

 PP จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำย (Propose policy) 
 RE กระบวนกำรวิจัย (Research) 
 PR กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ (Public relations) 
 DM กระบวนงำนสำรบรรณ (Document) 
 AD กระบวนงำนตรวจสอบ (Audit) 
 CO ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Commitment) 



 
 ให้ระบุงำนในกระบวนกำร และแจ้งว่ำมีคู่มือใดบ้ำง คู่มืองำนใดยังขำดขอให้ด ำเนินกำรโดยด่วน 
 ตรวจสอบด้วยว่ำคู่มือท่ีมีอยู่ต้องแสดงระยะเวลำและมำตรฐำนงำนในแต่ละขั้นตอน 
 แสดงหลักฐำนตัวอย่ำงคู่มือ 
 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทุกครึ่งปี 

 
 

 
 
 
 

กระบวนการสนับสนุน ชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน (รหัส) 
บริหำรทรัพยำกรบุคคล  คู่มือกำรปฏิบัติงำนสรรหำ 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรเสนอขอปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
 คู่มือกำรฝึกอบรม 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรขอรับกำรจัดสรรต ำแหน่ง 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำค ำบรรยำยลักษณะงำนและกรอบอัตรำก ำลัง 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร 
 คู่มือกำรจัดกำรพัฒนำบุคลำกรด้วยระบบกำรให้ทุนกำรศึกษำและฝึกอบรม 
 คู่มือกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คู่มือแก้ไขระบบสำรสนเทศ 
 คู่มือกำรตรวจบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 

บริหำรท่ัวไป  คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบบัญชีแยกประเภท 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนระบบ GFMIS 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรประมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

 IT กระบวนงำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) 
 HR กระบวนงำนบุคลำกร (Human Resource)  
 SP กระบวนงำนด้ำนพัสดุ (Supply) 
 FI กำรเงิน (Finance) 

กระบวนการ  ชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน  รหัสคู่มือ  หน่วยงานรับผิดชอบ 

การพัฒนาอาชีพ  WI-ST-ST พช. 
    

    



 คู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 พัฒนำระบบกำรจัดรวบรวมผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัด (เช่ือมโยงหมวด 2 และ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 3 : การปรับปรุง การควบคุม ป้องกัน และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า ความสูญเสียของ
กระบวนการ 

แบบฟอร์มแสดงการปรับปรุงกระบวนการ 
        ส่วนรำชกำร…............................... 

        วันท่ี .................................. 
กระบวนการ......................................................................... 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.............................................................. 
ผลลัพธ์……………………….............................................................……….. 
ผลต่างระหว่างผลลัพธ์กับเป้าหมาย.............................................................. 
 
กำรวิเครำะห์หำสำเหตุ  (แสดงเอกสำรประกอบกำรวิเครำะห์หำสำเหตุ) 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สำเหตุ…..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
แนวทำงกำรปรับปรุง / ป้องกันข้อผิดพลำด กำรท ำงำนซ้ ำซ้อน / ลดกำรสูญเสีย  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................... 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรปรับปรุง / ป้องกันข้อผิดพลำด กำรท ำงำนซ้ ำซ้อน / ลดกำรสูญเสีย   



...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................... 
ปัญหำและอุปสรรค 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
...............................................................................................................................................       
............................................................................................................................................... 
 
            ผู้รับผิดชอบ                       ผู้อนุมัติ 
 
..............................................    .................................................... 
วันท่ี...................................    วันท่ี...........................................



การปรับปรุง 
กระบวนการ แนวทาง/ วิธีการปรับปรุง ตัวชี้วัด ผลลัพธ์การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
1.       
2.      
3.      
4.      
5.      

 

 
PM 4 : การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อการป้องกัน ความต่อเนื่อง และการคืน
กลับสู่สภาพเดิม เพือ่ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องทั้งบุคคลภายในและภายนอก 
 จัดท ำแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน ประกำศใช้ ส่ือสำร ปีละ 1 ครั้ง ซักซ้อม ประเมินผล 

เช่น ภำวะฉุกเฉินกรณีเกิดม็อบ,  ไฟฟ้ำดับ,  ไฟไหม้, น้ ำท่วม พำยุ เป็นต้น สำมำรถรองรับภำวะฉุกเฉินได้ไม่ควรเกิน 
24 ชม อย่ำงน้อยท่ีสุด 3 แผน 
 ทบทวน ซักซ้อม และประเมินผลประสิทธิภำพของแผนรองรับสภำวะกำรฉุกเฉินและภัยพิบัติ (แผน

บริหำรควำมต่อเนื่อง) ในกรณีต่ำงๆ รวมถึงรวบรวมตัวชี้วัดต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
PM 5 : การสร้างนวัตกรรม รายชื่อนวัตกรรมการท างานเช่น softwareต้องมีตัวสะท้อนในการใช้
นวัตกรรมนั้น ต้องมีตัวชี้วัด 
 รำยช่ือนวัตกรรม 
 แผนกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 ผลลัพธ์จำกกำรใช้ประโยชน์นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 


