
หมวด 1 การน าองค์กร
1.1 ระบบการน าองค์การทีส่ร้างความยั่งยนื

หัวขอ้ ระดบั
Basic 

ก าหนดทิศทางองค์กรด้วยการมอบนโยบาย จก.อศ.  การจดัท าแผนปฏบิัติ

ราชการ ๔ ปี และแผนยทุธศาสตร์ อศ. 
Advance 

ด้าน HSDI ขอ้มูลสารสนเทศทางอทุกศาสตร์เชิงพืน้ที่
เร่ือง



 ได้ค านึงถงึผลกระทบต่อสังคม ทัง้เชิงบวก เชิงลบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
เช่น...............................................................................................................................

 สร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (ด้านเศรษฐกจิ/สังคม/สาธารณสุข/ส่ิงแวดล้อม) 
เช่น..............................................................................................................................

Basic 

 การมุง่เน้นพนัธกจิ
1. การใช้ขอ้มูลเป็นศูนยก์ลาง โดยวางนโยบายใหม้ีการจดัท าแผนงานรองรับ
ขอ้มูลขา่วกรองทางอทุกศาสตร์

 การปรับปรุงผลการด าเนินการ
1. ส่งผู้แทนเขา้รับฟงัความคิดเหน็ของผู้รับบริการ
2. จดัต้ังคณะท างานต่างๆ เพือ่ด าเนินการเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ

 การเรียนรู้ระดับองค์การ และระดับบุคคล
1. จก.อศ. ไปบรรยายใหค้วามรู้ เป็นผู้น าส่ังการ เป็นนโยบายของ จก.อศ.

Advance 

Significance 

 เกดินวตักรรมทีส่่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในองค์การ
เช่น ......................................................................................................................

 การบรรลุวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์
เช่น ......................................................................................................................

Basic 

- จก.อศ. ได้จดัใหม้ีการประชุม นขต.อศ. เพือ่ส่ือสารวสัิยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายใหข้า้ราชการ อศ. 
รับทราบ และติดตามผลการปฏบิัติงานตามแผนงานทีไ่ด้รับหมอบหมาย

- ส่ือสารผ่านเวปไซต์ของ อศ. มีติดตามการรับรู้ผ่านแบบสอบถามองค์กร

 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ใหเ้กดิ ดังนี้1.1.2 การสรา้ง
สภาพแวดลอ้มเพ่ือ
การบรรลเุปา้หมาย
ขององค์การ

1.1.3 การน า
เทคโนโลยมีาใชใ้นการ
สือ่สารภายในองค์การ 
เพ่ือให้เกิดความทัว่ถึง 
รวดเรว็ และทันการณ์

ประเดน็การประเมนิ

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยวธิกีาร ........................................................................................................................

ผู้บริหารสร้างสภาพ แวดล้อม เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธดั์งนี้

ผู้บริหารส่ือสารถา่ยทอด วสัิยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย สู่ทุกกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้งในลักษณะส าคัญองค์การ (ทัง้
ภายในและภายนอก) เพือ่ใหเ้กดิการรับรู้ เขา้ใจ และร่วมมือกนัในการด าเนินการจนเกดิผลส าเร็จ

ผู้บริหารมีวธิกีารก าหนดทิศทางองค์การ รองรับพนัธกจิปัจจบุัน1.1.1 ระบบการน า
องค์การของผู้บรหิาร

ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์การทีส่อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

ทิศทางองค์การทีก่ าหนดเป็น ดังนี้Significance

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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1.2 การป้องกันการทุจรติและสรา้งความโปรง่ใส

หวัขอ้ ระดบั
Basic 

 ก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส

 ก าหนดมาตรการ/แนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหนว่ยงาน

 มมีาตรการในการถ่ายทอดสู่การปฏบิติัไปยังบคุลากรและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

Advance 

 มกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิติังาน เพื่อเปน็การปอ้งกนัการทจุริต และสร้างความ
โปร่งใสในการปฏบิติังาน
เช่น ...........................................................................................................................

 การน าเครือข่ายมาใช้สนบัสนนุการปฏบิติังาน
เช่น ...........................................................................................................................

 การก ากบั ติดตาม การด าเนนิงานเพื่อปอ้งกนัทจุริตและสร้างความโปร่งใส
เช่น ...........................................................................................................................

 อื่น ๆ ระบ ุ.................................................................................................................





1.2.2 การตดิตาม Basic 

Advance 

 ประสิทธิผลของมาตรการในการปอ้งกนัการทจุริตและการสร้างความโปร่งใส
 ตัวชี้วัดด้านการปอ้งกนัการทจุริตและการสร้างความโปร่งใส

Significance

1.2.3 การจดัการ
เรื่องราวร้องเรียน

Basic 

Advance 

Significance 

ประเดน็การประเมนิ

 มกีารติดตาม ทบทวน ทกุป ีเกี่ยวกบั ดังนี้

มกีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อก ากบัการด าเนนิงาน เพื่อปอ้งกนัการทจุริต และสร้าง
ความโปร่งใส่ในการปฏบิติังาน
เช่น .................................................................................................................................

หนว่ยงานมขี้อร้องเรียน/การทกัทว้งจากสาธารณะ และสามารถตอบสนองกลับ/ชี้แจงได้
ทนัทว่งทงีาน
ในรอบปทีี่ผ่านมาหนว่ยงานไมเ่คยถูกร้องเรียน/ทกัทว้งจากสาธารณะเกี่ยวกบักบัทจุริตและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน

หนว่ยงานมแีนวปฏบิติัที่เปน็เลิศ หรือมต้ีนแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏบิติังานที่สามารถ
เปน็ตัวอย่างที่ดีในการด าเนนิการได้
เช่น .................................................................................................................................

มกีารก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามด้านการปอ้งกนัการทจุริต และความโปร่งใสในการปฏบิติังาน

1.2.1 ผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศเพ่ือสง่เสริม
ใหห้น่วยงานเปน็
องค์การดา้นความ
โปร่งใส

ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ ใหห้นว่ยงานเปน็องค์การที่มคีวามโปร่งใส ดังนี้

มกีารก าหนดมาตรการเชิงรุกในการปอ้งกนัการทจุริต และสร้างความโปร่งใสในการปฏบิติังาน 
เช่น

Significance ผู้บริหารเปน็ต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏบิติังาน
เช่น ...................................................................................................................................

หนว่ยงานมวีัฒนธรรมในการปฏบิติังานที่มคีวามโปร่งใส
เช่น ...................................................................................................................................

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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1.3 การสรา้งการมสี่วนรว่มของบุคลากร และเครอืขา่ยทั้งภายในและภายนอก

ระดบั
Basic 

คือ จก.อศ. ได้ส่ังการ และมอบหมายใหผู้้ที่มหีนา้ที่รับผิดชอบ ประสานข้อมลูกบั กรมเจ้าทา่ เตรียมความพร้อม 
รับตรวจจาก IMO ในส่วนที่ อศ. รับผิดชอบ ตลอดจนการก าหนด POC ส าหรับการติดต่อประสานงานระหว่างกนั 
และการจัดที่ SOP กบัหนว่ยงานต่าง ๆ

Advance 



 นวัตกรรมเชิงนโยบาย
คือ..............................................................................................................................................

 นวัตกรรมการใหบ้ริการ
คือ..............................................................................................................................................

 นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
คือ..............................................................................................................................................

 อื่น ๆ ระบ ุ....................................................................................................................................

ประเดน็การประเมนิ
มกีลไก/แนวทางที่เอื้อใหเ้ครือข่าย (ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือทอ้งถิ่นจากองค์การภายนอก) เข้ามามส่ีวนร่วมใน
การท างาน กลไก/แนวทางดังกล่าว 

มกีารด าเนนิการร่วมกบัเครือข่าย (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ต้ังเปา้หมายในการด าเนนิการ) เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
ในด้านต่าง ๆ เช่น การพฒันาผลผลิต บริการ มาตรการต่างๆ โดยมผีลงาน/โครงการ/นโยบาย/มาตรการ ที่ด าเนนิการ
ร่วมกบัเครือข่าย
เช่น ....................................................................................................................................................
และเครือข่ายที่เข้ามามส่ีวนร่วม..............................................................................................................

Significance มผีลงานที่โดดเด่นที่เปน็นวัตกรรมอนัเกดิจากการด าเนนิการร่วมกบัเครือข่าย จนสามารถแกไ้ขปญัหา ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
หรือส่งผลกระทบสูงต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏบิติังาน และสร้างคุณค่ากบัผู้รับบริการผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสีย องค์การ และประเทศ เช่น

 

1/1



1.4 การค านึงถึงความรบัผิดชอบตอ่สังคม

ระดบั
Basic 

 มกีารวิเคราะหผ์ลกระทบเชิงลบ การวิเคราะห ์ความเส่ียงของการด าเนนิโครงการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์
 ที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกจิ /สังคม /ส่ิงแวดล้อม/ สาธารณสุข
จก.อศ. มอบหมายใหน้ าประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัผลกระทบเชิงลบในการออกปฏบิติัราชการของหนว่ยเข้าหารือ 
เพื่อวางแผน และก าหนดแนวทางร่วมกนัเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกดิขึ้น

 มกีารก าหนดมาตรการปอ้งกนั/แกไ้ขผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกจิ /สังคม /ส่ิงแวดล้อม/ สาธารณสุขที่อาจ
เกดิขึ้น)
จก.อศ. มอบนโยบาย และใหโ้อวาทแกห่นว่ยเรือ และก าลังผลที่ออกปฏบิติัราชการใหค้ านงึถึงผลกระทบสังคัม 
ของการปฏบิติัราชการ ตลอดจนการด าเนนิการ ปจว . และปจส. แกป่ระชาชนในพื้นที่ปฏบิติังาน

Advance 

Significance 

ประเดน็การประเมนิ
มกีารวิเคราะหแ์ละก าหนดผลกระทบเชิงลบ ดังนี้

หนว่ยงานมกีารใช้ประโยชนข์องเครือข่ายเฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบเชิงลบ กอ่ใหเ้กดิการแกป้ญัหาได้ทนัการณ์ โดย
มเีครือข่ายในการปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง
ได้แก ่................................................................................................................................................................................

มผีลงานที่โดดเด่นที่สะทอ้นใหเ้หน็ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และ
ส่งผลกระทบที่ดีต่อด้านเศรษฐกจิ/ สังคม/ส่ิงแวดล้อม/สาธารณสุข
ได้แก ่................................................................................................................................................................................
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