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บทน า 
 

กรมประมงโดยคณะท างานด าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การได้จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์การกรมประมงประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
สมรรถนะองค์การ ซึ่งได้น าข้อมูลผลการส ารวจข้อมูลของส านักงาน ก.พ.ร โดยส ารวจผ่านระบบออนไลน์ (GES 
online) ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การกรมประมงประจ าปีงบประมาณ 2557 
ซึ่งพิจารณาส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การโดยก าหนดเป็นสูตรการค านวณความแตกต่าง (Gap) ระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อ         
ความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดเห็นต่อด้านทุนทางทรัพยากรบุคคล (Human Capital Survey) 
ความคิดเห็นต่อด้านต้นทุนทางข้อมูลข่าวสาร (Information Capital Survey) และความคิดเห็นต่อด้าน
สภาพแวดล้อมองค์การ (Organization Climate Survey) รวมถึงแนวทางในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
องค์การของส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้ในการพิจารณา   

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือร่วมพิจารณา
จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การเพ่ือให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมงได้รับรู้ รับทราบ และปฏิบัติ       
ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นรายละเอียดที่น าเสนอในเอกสารฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอ
กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค์การ กรมประมง โดยระดมความคิดเห็น         
จากบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในการปรับปรุงและแก้ไขให้สมรรถนะองค์การ กรมประมง           
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหวังว่าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของกรมประมง ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นจะ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลากรกรมประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง 

       เมษายน พ.ศ. 2558  
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การพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

1. ความเป็นมา 

  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยมิติภายในและมิติภายนอก โดยมิติ
ภายนอกจะด าเนินการประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ ส าหรับมิติภายในจะด าเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ 6 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ลักษณะส าคัญขององค์การ และ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ซึ่งปรับเปลี่ยนจากตัวชี้วัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 

  ส าหรับรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญของ
องค์การนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดน้ าหนักไว้ที่ ร้อยละ 1 มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นลักษณะขั้นตอน 
ส าหรับตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ ก าหนดน้ าหนักไว้ที่ร้อยละ 4 โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินผลให้คะแนนเป็นลักษณะขั้นตอนเช่นเดียวกัน รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ก 

  ในการส ารวจข้อมูลเพ่ือการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. เปิด
ระบบส ารวจ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (GES) เพ่ือให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานเข้ากรอกแบบส ารวจระหว่าง
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับด าเนินการวางแผนและปรับปรุงพัฒนา
องค์การ ตามแบบส ารวจ รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ข 

 

2. ผลส ารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey)  

ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นต่อสมรรถนะองค์การของบุคลากรกรมประมงทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรายละเอียดผลการส ารวจศึกษาได้จากภาคผนวก ค และสามารถสรุปเป็น
ตารางไดด้ังนี้ 

2.1 ผลการส ารวจสมรรถนะองค์การในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับท าดี 2 กลุ่ม ปรับปรุง 3 กลุ่ม และ
แก้ไข 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 การก าหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดี โดย
ค าถามข้อที่ 1 – 3 อยู่ในระดับท าด ีข้อที่ 4 อยู่ในระดับปรับปรุง 
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กลุ่มที่ 2 การก าหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับท าดี โดย
ค าถามข้อที่ 13 ข้อที่ 15 และข้อที่ 16 อยู่ในระดับท าด ีข้อที่ 14 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มที่ 3 การก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 25 และ 26 อยู่ในระดับท าดี และข้อที่ 27 และ 28 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
ค าถามข้อที่ 5 และ 7 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 6 และ 8 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 9 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 10 - 12 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยค าถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 21 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 22 และ 24 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 
23 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 29 และข้อที่ 31 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 30 และ 32 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
ค าถามข้อที่ 33 ข้อที่ 35-36 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 34 อยู่ในระดับปรับปรุง 

รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการส ารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) ในภาพรวม 

 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ภาพรวม แก้ไข แก้ไข ท าดี 

ข้อค าถามที่ 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 

ระดับองค์การ 

(Organization) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 
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 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ภาพรวม แก้ไข ปรับปรุง ท าดี 

ข้อค าถามที่ 21 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 

ระดับหน่วยงาน 

(Department) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม แก้ไข ปรับปรุง ปรับปรุง 

ข้อค าถามที่ 33 34 35 36 29 30 31 32 25 26 27 28 

ระดับบุคคล 
(Individual) 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

 

2.2 ผลการส ารวจสมรรถนะองค์การกลุ่มผู้บริหารและอ านวยการ พบว่าอยู่ในระดับท าดี 2 กลุ่ม ปรับปรุง 
3 กลุ่ม และแก้ไข 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดทีุกข้อ  

กลุ่มท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ  

กลุ่มที่ 3 การก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 25 และ 26 อยู่ในระดับท าดี และข้อที่ 27 อยู่ในระดับแก้ไข และ 28 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
ค าถามข้อที่ 5 และ 7 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 6 และ 8 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 9 และข้อที่ 12 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 10 อยู่ในระดับแก้ไข และข้อที่ 
11 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยค าถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข 
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กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 22  และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข  

กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 29 และข้อที่ 32 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 30 และ 31 อยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
ค าถามข้อที่ 33 ข้อที่ 35-36 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 34 อยู่ในระดับปรับปรุง 

รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการส ารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) กลุ่มบริหาร 

    และอ านวยการ 

 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ภาพรวม ปรับปรุง แก้ไข ท าดี 

ข้อค าถามที่ 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 

ระดับองค์การ 

(Organization) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ท าดี 

ข้อค าถามที่ 21 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 

ระดับหน่วยงาน 

(Department) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม แก้ไข ปรับปรุง ปรับปรุง 

ข้อค าถามที่ 33 34 35 36 29 30 31 32 25 26 27 28 
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 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ระดับบุคคล 
(Individual) 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ปรับ 

ปรุง 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

 

2.3 ผลการส ารวจสมรรถนะองค์การกลุ่มวิชาการ พบว่าอยู่ในระดับท าดี 3 กลุ่ม ปรับปรุง 4 กลุ่ม และ
แก้ไข 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ  

กลุ่มท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ  

กลุ่มท่ี 3 การก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับท าดทีุกข้อ 

กลุ่มท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
ค าถามข้อที่ 5 - 7 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 8 อยู่ในระดับท าด ี

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 9 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 10 - 12 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยค าถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 22  และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข  

กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 29 และข้อที่ 31 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 30 และ 32 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยค าถามข้อที่ 33 และข้อที่ 35 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 34 และข้อที่ 35 อยู่ในระดับท าด ี

รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการส ารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) กลุ่มวิชาการ 

 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ภาพรวม แก้ไข แก้ไข ท าดี 

ข้อค าถามที่ 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 

ระดับองค์การ 

(Organization) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ท าดี 

ข้อค าถามที่ 21 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 

ระดับหน่วยงาน 

(Department) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ท าดี 

ข้อค าถามที่ 33 34 35 36 29 30 31 32 25 26 27 28 

ระดับบุคคล 
(Individual) 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

 

2.4 ผลการส ารวจสมรรถนะองค์การกลุ่มท่ัวไป พบว่าอยู่ในระดับท าดี 4 กลุ่ม ปรับปรุง 3 กลุ่ม และแก้ไข 
2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ  

กลุ่มท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ  

กลุ่มที่ 3 การก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 25 และข้อที่ 26 อยู่ในระดับท าดี ข้อที่ 27 – 28 อยู่ในระดับแก้ไข 
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กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดี โดย
ค าถามข้อที่ 5 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 6 - 8 อยู่ในระดับท าด ี

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข 
โดยค าถามข้อที่ 9 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 10 และข้อที่ 12 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 11 อยู่
ในระดับ ปรับปรุง 

กลุ่มท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยค าถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 22  และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข  

กลุ่มท่ี 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ 

กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
ค าถามข้อที่ 33 และข้อที่ 35 - 36 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 34 อยู่ในระดับท าด ี

รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการส ารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) กลุ่มท่ัวไป 

 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ภาพรวม แก้ไข ท าดี ท าดี 

ข้อค าถามที่ 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 

ระดับองค์การ 

(Organization) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ท าดี 

ข้อค าถามที่ 21 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 
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 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ระดับหน่วยงาน 

(Department) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม แก้ไข ท าดี ปรับปรุง 

ข้อค าถามที่ 33 34 35 36 29 30 31 32 25 26 27 28 

ระดับบุคคล 
(Individual) 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

 

2.5 ผลการส ารวจสมรรถนะองค์การส่วนภูมิภาค พบว่าอยู่ในระดับท าดี 4 กลุ่ม ปรับปรุง 4 กลุ่ม และ
แก้ไข 1 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 การก าหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดี โดย
ค าถามข้อที่ 1 – 3 อยู่ในระดับท าดี ข้อที่ 4 อยู่ในระดับแก้ไข  

กลุ่มท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับท าดีทุกข้อ  

กลุ่มที่ 3 การก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 25 และข้อที่ 26 อยู่ในระดับท าดี ข้อที่ 27 – 28 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับท าดี โดย
ค าถามข้อที่ 5 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 6 - 8 อยู่ในระดับท าด ี

กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข
ทุกข้อ  

กลุ่มที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับท าดี 
โดยค าถามข้อที่ 17 - 18 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 19 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยค าถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 22  และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข  
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กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
ค าถามข้อที่ 29 – 30 อยู่ในระดับท าดี ค าถามข้อที่ 31 – 32 อยู่ในระดับแก้ไข 

กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยค าถามข้อที่ 33 และข้อที่ 35 อยู่ในระดับแก้ไข ค าถามข้อที่ 34 และข้อที่ 36 อยู่ในระดับท าด ี

รายละเอียดตามตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการส ารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) ส่วนภูมิภาค 

 การบริหารจัดการ 
(Management) 

การออกแบบระบบงาน 
(Design) 

การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) 

ภาพรวม แก้ไข ท าดี ท าดี 

ข้อค าถามที่ 9 10 11 12 5 6 7 8 1 2 3 4 

ระดับองค์การ 

(Organization) 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ภาพรวม ปรับปรุง ท าดี ท าดี 

ข้อค าถามที่ 21 22 23 24 17 18 19 20 13 14 15 16 

ระดับหน่วยงาน 

(Department) 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 

ข้อค าถามที่ 33 34 35 36 29 30 31 32 25 26 27 28 

ระดับบุคคล 
(Individual) 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 

ท า 

ดี 

ท า 

ดี 

แก้ 

ไข 

แก้ 

ไข 
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3. สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การกรมประมงประจ าปีงบประมาณ 2557 

ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การกรมประมงประจ าปีงบประมาณ 2557 
จ านวน โครงการ/กิจกรรม ผลเป็นดังนี้ 

3.1 ผลการปรับปรุงด้านทุนบุคลากร (Human Capital) ประกอบด้วย โครงการ/ กิจกรรม  

ด าเนินการจ านวน 4 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่  

1) ทบทวนคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ (อ.ก.พ. กรม)  - ควรเพ่ิมการสอบเลื่อนระดับในต าแหน่งที่มี
จ านวนจ ากัดจัดท าคู่มือหลักเกณฑ์แนวทางในการเลื่อนระดับ และการโยกย้ายบุคลากร 

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและหลักเกณฑ์แนวทางในการเลื่อนระดับ และการโยกย้าย
บุคลากร 

3) จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 

โดยก าหนดตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์อยู่ที่ร้อย
ละ ๘๐ โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3.2 ผลการปรับปรุงด้านทุนข้อมูลข่าวสาร (Information Capital) 

ด าเนินการตามปัจจัยการส ารวจ ด้านการจูงใจ (Motivation) ซึ่งมาจากค าถามการส ารวจ
ออนไลน์ คือ ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง
เหมาะสม ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ  (Gap) 
เท่ากับ 1.9 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ผลการส ารวจออนไลน์ครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2556 ลักษณะส าคัญขององค์การ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีมติด าเนินการ 
เพ่ือปิดส่วนต่าง จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่ การให้รางวัลยกย่องชมเชยทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

3.3 ผลการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมองค์การ (Organization Climate) 

ด าเนินการตามปัจจัยการส ารวจ ด้านการจูงใจ (Motivation) ซึ่งมาจากค าถามการส ารวจ
ออนไลน์ คือ ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง
เหมาะสม ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Gap) 
เท่ากับ 1.9 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ผลการส ารวจออนไลน์ครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2556 ลักษณะส าคัญขององค์การ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีมติด าเนินการ 
เพ่ือปิดส่วนต่าง จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่ การให้รางวัลยกย่องชมเชยทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยก าหนดตัวชี้วัดได้แก่  
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1) ระดับความส าเร็จในการจัดสรรรางวัลจูงใจที่เป็นตัวเงิน 

2) ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการให้รางวัลชมเชยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์ คือ  
1) บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างาน  
2) บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 

 
ปัจจัยการส ารวจ ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture & Climate) ซึ่งมาจาก

ค าถามการส ารวจออนไลน์ คือ สภาพแวดล้อมในการท างานในปัจจุบันท าให้ข้าพเจ้าท างานอย่างมีความสุข    
ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ  (Gap) เท่ากับ 
1.4 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ผลการส ารวจออนไลน์ครั้งที่ ๑ ข้อมูล
ลักษณะส าคัญขององค์กร และการประชุมคณะท างาน และมีมติด าเนินการ เพ่ือปิดส่วนต่าง จ านวน 4 
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่  

1) โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน  
3) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมค่านิยมร่วมที่ดีในการท างาน 

โดยก าหนดตัวชี้วัดได้แก่  

1) จ านวนหน่วยงานที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
2) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสุขอนามัยตามแผน  
3) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่ดีในการท างานตามแผน  
4) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์ คือ  
1) สิ่งแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
2) บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 สุขภาวะ มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
3) บุคลากรมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีตามแผนงาน มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
4) บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 

 
ปัจจัยการส ารวจ ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture & Climate) ซึ่งมาจาก

ค าถามการส ารวจออนไลน์ คือ ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Gap) 
เท่ากับ 1.4 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ข้อมูลส ารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 ข้อมูล
ลักษณะส าคัญขององค์กร แผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรของกรม  และการประชุมคณะท างาน และ
ด าเนินการ เพ่ือปิดส่วนต่าง จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่  
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1) โครงการบริหารจัดการดีชีวีมีสุข 
2) วิเคราะห์ปริมาณงานและกระจายงาน 

โดยก าหนดตัวชี้วัดได้แก่  
1) การเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการเวลา 
2) ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์ปริมาณงานในระดับส านัก/กอง 
3) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินโครงการ  

ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์ คือ  
1)บุคลากรมีความรู้ในการบริหารจัดการเวลา มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
2) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ปริมาณงานและมีการกระจายงานลงสู่บุคคล  มอบหมายส่วนถ่ายทอด

เทคโนโลยีการประมงและทุกหน่วยงานรับผิดชอบ 
3) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มอบหมายทุกหน่วยงาน

รับผิดชอบ 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมประมง ปี พ.ศ. 2557 

ด้าน แผนโครงการ/ กิจกรรม ผล 

ด้านทุนบุคคลากร (Human 
Capital Survey) 

- การจัดการบุคลากร (Human Resource Management: 
HRM) 

ด าเนินการตามแผน 

ด้านทุนข้อมูลข่าวสาร 
(Information Capital Survey) 

- ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ (Database) 

- เครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Network) 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System) 

ด าเนินการตามแผน 

ด้านสิ่งแวดล้อมองค์การ 
(Organization Climate 
Survey) 

- การจูงใจ (Motivation) 

- วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture & 
Climate) 

 

ด าเนินการตามแผน 

 

หมายเหตุ ด าเนินการสรุปผลเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2557 
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๔. ผลการประเมินการส ารวจสถานการณ์พัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงต่อวัฒนธรรม
องค์การประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2557 รอบท่ี 2 เป็นการส ารวจผ่านทางระบบออนไลน์ (GES) ระหว่างวันที่ 
1-30 กันยายน 2557 ผลการประเมินพบว่ากรมประมงได้คะแนนความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากร การใช้งานสารสนเทศ และบรรยากาศในองค์การ เท่ากับ 1.6 1.4 และ 1.2 ตามล าดับซึ่งเท่ากับผล
การส ารวจในรอบที่ 1 ดังนั้นผลการประเมินจึงได้คะแนน 5.0000 ทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางแสดงผลการประเมินการส ารวจสถานการณ์พัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ความพึงพอใจในด้าน Gap ค่าเฉลี่ย
กลาง 

ค่าสูงสุด คะแนน 

รอบ 1 รอบ 2 

การพัฒนาบุคคลากร 1.6 1.6 1.7 4.8 5.0000 

การใช้งานสารสนเทศ 1.4 1.4 1.4 4.2 5.0000 

บรรยากาศในองค์การ 1.2 1.2 1.2 3.6 5.0000 

 

๕. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงปีงบประมาณ 2558 

การประชุม ได้พิจารณาเลือก Cell 3 ซึ่งผลการส ารวจพบว่าอยู่ในระดับปรับปรุงเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร. 
โดยก าหนดกิจกรรม เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ รวมถึงแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนด และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน คณะท างานฯ ได้จัดท าตัวอย่างการรายงานตามแบบฟอร์มเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนแก่หน่วยปฏิบัติ  

ส าหรับแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การและเกณฑ์การให้คะแนน กรณี Cell 3 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

๕.๑ เครื่องมือการบริหารจัดการ 

1. การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
2. การจัดท าข้อตกลง (Performance Agreement) หรือการก าหนดผลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Appraisal) 
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)  และด้านการ
ประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร (People 
Management) 

๕.๒ ข้อแนะน าแนวทางการด าเนินงาน 

1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ และระดับหน่วยงาน  
2. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละบุคคลใน

หน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับส่วนราชการและหน่วยงานใดบ้าง  
3. ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีบุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
4. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจ าที่บุคคลต้องพัฒนา  
5. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย  
6. ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์ 
 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 
1. การจัดท าข้อตกลงในการท างานอาจอยู่ในรูปแบบของการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  ( Individual 

Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by Objectives: MBO) เป็นต้น  
2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระดับบุคคล  
3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน 
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 ก าหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะต าแหน่งงาน 
 น าสมรรถนะมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal 

Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาช่องว่างระหว่าง

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับสมรรถนะที่ได้รับการประเมิน 
(Evaluated Competency Level) 

2. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร (People 
Management) 
 การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารคน" (People Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือให้หัวหน้างานและผู้บริหารเข้าใจ

หลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 
 การก าหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย 
1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
2. ก าหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ 
3.  ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจ า (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา 
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4. น าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal Form) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่มาจาก:  
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงกว่าเดิม (Base Line) หรือ 
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานอ่ืนที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน (Benchmarking) 

หรือ 
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

5. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการก าหนดผลงานหรือการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) 
การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" (Performance 
Management) 

 5.3 เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

คะแนนการวัดระดับท่ี 1 

เกณฑท์ีก่ าหนด 
ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ค าอธิบาย: การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเป้าหมายการท างาน
ของตนเอง โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

คะแนนการวัดระดับท่ี 2 

เกณฑท์ีก่ าหนด 
ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและ
ส่วนราชการ 
ค าอธิบาย: การก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

คะแนนการวัดระดับท่ี 3 

เกณฑท์ีก่ าหนด 
ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
ค าอธิบาย: การก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจด าเนินการได้โดย การเพ่ิมตัววัดให้มีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น 
การเพ่ิมค่าเป้าหมายของการวัด การเพ่ิมความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 
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คะแนนการวัดระดับท่ี 4 

เกณฑท์ีก่ าหนด 
ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ค าอธิบาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

คะแนนการวัดระดับท่ี 5 

เกณฑท์ีก่ าหนด 
ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค าอธิบาย: การก าหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง และจัดท า
ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การ
ประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ส าหรับเอกสารที่ใช้ในการประกอบ ได้แก่ 

1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 

รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ง ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท าตัวอย่างแนวทาง
เพ่ือให้คณะท างานใช้ในการพิจารณา รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก จ 

 

๖. แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงปีงบประมาณ 2558 

ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงปีงบประมาณ 2558 นั้น กรม
ประมงด าเนินการตามข้อมูลและเกณฑ์ท่ีก าหนดตามข้อ 5.2 โดยมีกระบวนการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพ่ือวิเคราะห์และพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การปี พ.ศ. 2558 
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กรมประมงได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามค าสั่งกรม
ประมงที่ 204/2558 มีผู้ตรวจราชการเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานระดับกองเป็นคณะท างานและ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นคณะท างานและเลขาคณะท างาน รายละเอียดศึกษาจากภาคผนวก ฉ   

2. น าหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ของส านักงาน ก.พ.ร. ปี 2558   
ผลการส ารวจที่ได้จากการส ารวจผ่านระบบออนไลน์ “GES Survey Online” ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 
2557 และผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การปี 2557 เสนอที่ประชุม  

รายละเอียดได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

3. กรมประมงด าเนินการจัดประชุมจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ พ.ศ. 2558 

กรมประมงได้จัดประชุมพิจารณาข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การขึ้นในวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปลี่ยน ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง โดย 

3.1 ก าหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับกรม กอง ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย จนถึง
ระดับบุคคล ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกรมประมง ให้สอดคล้องกับ PA/ IPA/ 
งานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบการประเมินรายบุคคลและ DPIS  

3.2 ให้มีการสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดความเข้าใจในทุกระดับในเรื่องตัวชี้วัดผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เอกสาร การประชุม การพูดคุย เป็นต้น 

3.3 ในการก าหนดตัวชี้วัดให้มีการก าหนดตัวชี้วัดโดยมีแนวทางการก าหนดที่ท้าทาย เช่น การน า
ข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมาและผลการด าเนินการครั้งที่ผ่านมาก าหนดเป็นค่าระดับที่ 3 ส าหรับ
ระดับที่ 4 และ 5 ให้เพ่ิมปริมาณที่ท้าทาย การก าหนดเกณฑ์การวัดอาจใช้เกณฑ์ประเภทผสม
ระหว่างเชิงปริมาณและคุณภาพ (hybrid) โดยระดับ 3 เป็นเชิงปริมาณ ระดับที่ 4 และ 5 เป็น
เชิงคุณภาพ เป็นต้น 

3.4 ให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง มีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานตามแบบฟอร์มและตามแผนที่ก าหนด รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานและตัวอย่าง
การกรอกแบบฟอร์มรายงานศึกษาได้จากภาคผนวก ช และ ซ ตามล าดับ 

4. เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การประจ าปี พ.ศ. 2558 และปฏิทินการ
ด าเนินการต่อผู้บริหารได้แก่ อธิบดีกรมประมงเพ่ือเห็นชอบ 

5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การที่ก าหนดโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แจ้งหน่วยงานด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารและเสนอคณะท างานฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งต่อไป 

7. จดัท ารายงาน และเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ซึ่งจะได้ด าเนินการในวาระต่อไป 

ส าหรับกระบวนการดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกระบวนการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ พ.ศ. 2558 

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การ ส านักงาน ก.พ.ร. 

557 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนาพัฒนา
สมรรถนะองค์การ พ.ศ. 2558 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ พ.ศ. 2558 

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

ผลการส ารวจสมรรถนะองค์การ ปี 2557 

ผลการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ปี 2557 

รายงาน และเสนอผู้บริหารรับทราบ 

เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
พ.ศ. 2558 แก่ผู้บริหารเห็นชอบ 
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  ส าหรับปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ก าหนดไว้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะท างานพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

2. เสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

3. มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆภายในกรมด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ
บุคคล  

4. หน่วยงานจัดตั้งคณะท างานก าหนดตัวชี้วัดระดับกอง 

5. หน่วยงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและก าหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายระดับหน่วยงาน 

6. หน่วยงานด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองสู่ระดับบุคคล 

7. หน่วยงานด าเนินการตามตัวชี้วัดตามท่ีได้รับการถ่ายทอด 

8. ผู้บังคับบัญชาในแต่ระละดับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

9. ประชุมคณะท างานสมรรถนะองค์การ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 

10. คณะท างานพัฒนาสมรรถนะองค์การ รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ญ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ตัวชี้วัดการพฒันาสมรรถนะองค์การ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6  :    การพัฒนาสมรรถนะองค์การ  

น้้าหนัก      :    ร้อยละ 5 

ค้าอธิบาย   :  
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน

องค์การที่เป็นกลไกที่ท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการด าเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

 ความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย 
ดังนี้ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 1 
6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 4 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

น้้าหนัก:  ร้อยละ 1  

ค้าอธิบาย:  
 การจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ เป็นการด าเนินการทบทวน วิเคราะห์

สถานภาพในปัจจุบันของส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จ านวนบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และ
ประชาชน ความท้าทายที่ส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้ส่วนราชการเข้าใจ
และน าไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมทุก
ประเด็นที่ส าคัญ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
วัดความส าเร็จของการจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง

ออกเป็นดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน  
4 - 
5 จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย  
 
เงื่อนไข :  

1. จัดท าข้อมูลลักษณะส าคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  โดยส่วนราชการต้องจัดท า
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. จัดส่งรายงานลักษณะส าคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 

น้้าหนัก    :  ร้อยละ 4  

ค้าอธิบาย  :  
 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการน าผลการส ารวจการพัฒนาองค์การ 

(Organization Deveopment Survey) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผน
และด าเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง 

 แบบส ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยค าถามจ านวน 36 ข้อ ใน 3 
ด้านหลัก ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อค าถามตามภาคผนวก 2 

 ค้าถามด้านการก้าหนดเป้าหมาย (Goal) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดเป้าหมาย

ของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การก าหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายมาก
ขึ้น การก าหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคคล 

 ค้าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การออกแบบการท างานให้สามารถ
ท างานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
และช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน 
จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน 
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- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการก าหนดขั้นตอนการ
ท างานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอ้ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถท างานแทน
กันได้ 

 ค้าถามด้านการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มค าถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจ าเป็นในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มค าถามท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความก้าวหน้าในการท างาน และความผูกพันของบุคลากร 

 ล้าดับความส้าคัญของการพัฒนา เรียงตามล าดับดังนี้  Organization Goal  
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management 
 Department Design  Department Management  Individual Design  Individual 
Management 
 
แนวทางการด้าเนินการ: 

 ส่วนราชการด าเนินการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจ านวนขั้นต่ าและระยะเวลาที่ก าหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการส ารวจเพ่ือน าไปด าเนินการตามข้อก าหนดของ
ตัวชี้วัดได้ 

 ส่วนราชการตรวจสอบผลการส ารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์ส านักงาน 
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการส ารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่
ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 สีเขียว หมายถึง ด าเนินการแล้ว 

  สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการด าเนินการ 
 ส่วนราชการน าผลการส ารวจไปด าเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มี

สัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จ านวน 1 ช่อง โดยมีแนวทางการด าเนินการและข้อแนะน าในภาคผนวก 3 กรณี
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ส่วนราชการมีจ านวนช่องที่มีสัญลักษณ์หน้าสีเหลืองหรือสีแดง มากกว่า 1 ช่อง ให้ด าเนินการเพียง 1 ช่อง โดยมี
วิธีการเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ 1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  Organization 
Goal  Department Goal  Individual Goal ส่วนราชการต้องด าเนินการ
พัฒนาองค์การในช่องที่มีล าดับการพัฒนาเป็นล าดับแรก ตัวอย่างเช่น ช่องที่  
เป็นสีเขียว ช่องที่  เป็นสีเหลือง และช่องที่  เป็นสีแดง ส่วนราชการต้อง
ด าเนินการในช่องที่  

 กรณีที่ 2 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้แก่  Organization 
Design  Organization Management  Department Design  Department 
Management  Individual Design  Individual Management ให้ส่วนราชการ
เลือกช่องมาด าเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องเรียง
ตามล าดับ 

 กรณีส่วนราชการมีผลการส ารวจเป็นสัญลักษณ์สีเขียวทั้งหมด ให้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 ในภาคผนวก 1 และจัดส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 
เดือน โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้า Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
และน าไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ ส่วน
ราชการด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น้้าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
 

4 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการด าเนินการขึ้นอยู่กับผลการส ารวจและสิ่งที่ส่วนราชการต้องด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากจากภาคผนวก 3 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:   

 ก าหนดเป็นระดับความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
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คะแนน ระดับความส้าเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เงื่อนไข: 1. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนในภาคผนวก 3 ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-SAR) 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงานได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. 

 2. ส่วนราชการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการส ารวจโดย
ระดับของการด าเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3) 

 การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่ว

ทั้งส่วนราชการ 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด าเนินการ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ด าเนินการ 
 การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
ระดับ 2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

ส่วนราชการ และพันธกิจ โดยน าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงาน 
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

และส่วนราชการ 
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ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การ

ท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การท างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานมาใช้เพ่ือจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่

น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ และ

รายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน

ราชการและรายงานผลงาน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน าไปปฏิบัติตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค านึงถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย / การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุง

หรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)  
 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
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ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานมาใช้เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้

เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานของทีมงาน เพ่ือให้แผนการ

ปฏิบัติการถูกน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ 
 การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล 

โดยค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่ท าให้บุคลากรสามารถ

ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่
พึงพอใจหรือเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานและมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
ส่วนราชการ 
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เกณฑ์การค้านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 : 

การค านวณตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการ
ค านวณจากค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ 6.1 และตัวชี้วัดที่ 6.2 ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ าหนักร้อยละ 

(Wi) 
คะแนนที่ได้รับ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า

รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์การ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม  Wi 
 

 (Wi x SMi) 
 Wi 

 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ าหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ล าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นตามแนวทางการด าเนินงาน 
 (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 

      Wi  
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่ 
 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดส่ง
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การผ่านทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถ้วนทันสมัยของการจัดท้ารายงานฯ 
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21 Ne

N
n




การประเมินผล ส่วนราชการ 
ชื่อตัวชี้วัด ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์การ 

 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นระดับของการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ ตามภาคผนวก 2  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการด าเนินการ
ที่ส่วนราชการส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน 

 
 
 

ค้าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบส ารวจออนไลน์ (Survey Online) : 
  

 ผู้ตอบแบบส ารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อค าถาม 
 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ตาม

หลักสถิติ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ใช้สัดส่วนร้อยละ 30 ส าหรับข้าราชการกลุ่มบริหารและ
อ านวยการ และใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ส าหรับกลุ่มวิชาการและ
กลุ่มท่ัวไป เนื่องจากเป็นหลักสถิติท่ียอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่
แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจ านวนข้าราชการจากรายงานลักษณะส าคัญองค์การของส่วนราชการ  

 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการค านวณ คือ  
 
 

  
  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้  

(ใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%) 
 ส่วนราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจขั้นต่ าของแต่ละ 

ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบส ารวจออนไลน์  
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบส ารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่

ละรอบการประเมิน ส านักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่ก าหนดจ านวนขั้นต่ า
ที่จะเข้าตอบแบบส ารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากข้าราชการเข้ามาตอบ
แบบส ารวจจ านวนมากเท่าไร จะท าให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และน าไปสู่การพัฒนาได้ดี
ยิ่งขึ้น 
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ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ 

1. ส่วนราชการเข้าตอบแบบส้ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ
ออนไลน์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ครบตามจ้านวนขัน้ต้่าที่
ก้าหนด 

29 ก.ค. – 22 ส.ค. 57 

2. ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบผลการส้ารวจผ่านทางระบบ admin 
เพ่ือน้าไปวิเคราะห์และวางแผนการด้าเนินการ 

28 ส.ค. 57 

3. ส่วนราชการด้าเนินการพัฒนาองค์การ ในช่องท่ีมีสัญลักษณ์สี
เหลืองหรือสีแดงจ้านวน 1 ช่อง ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 

ต.ค. 57 – ส.ค. 57 

4. ส่วนราชการจัดส่งรายงานลักษณะส้าคัญขององค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR   

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

5. ส่วนราชการจัดส่งหลักฐานการด้าเนินการพัฒนาองค์การผ่านทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การนี้ จะเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาองค์การ  
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด" 

 
 
 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
 ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ 
1. นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ต่อ 8916 
3. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ต่อ 8804 
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ภาคผนวก ข 

แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ 
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แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) 
 

ส่วนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "ส่วนราชการ" ที่สังกัด  
นิยาม:  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ข้อ ความคิดเหน็ต่อการก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

1 ส่วนราชการมีการก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการอย่างชัดเจน    

2 ส่วนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนห์รือเป้าหมายความส าเร็จของส่วนราชการอย่างเป็น
รูปธรรมให้แก่บุคลากรรับทราบอย่างท่ัวถึง 

   

3 ส่วนราชการมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ด ี(เช่น ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อส่วนราชการ ผลส ารวจความต้องการของผู้รบับริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เป็น
ต้น) ท าให้ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของสว่นราชการ 

   

4 ส่วนราชการมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ท าให้ส่วน
ราชการด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต 

   

ข้อ ความคิดเหน็ต่อการออกแบบโครงสร้างระดับส่วนราชการ (Organization Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

5 โครงสร้างของส่วนราชการมีการปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
ส่วนราชการ และช่วยส่งเสรมิให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 ส่วนราชการมีหรือจดัตั้งหน่วยงานที่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  
ท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

   

7 ส่วนราชการมีหรือจดัโครงสร้างใหห้น่วยงานสามารถท างานประสานกัน  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

   

8 ส่วนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มสี่วนสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

9 ส่วนราชการมีระบบการตดิตามแผนยทุธศาสตร์การประเมินวดัผลงานของสว่นราชการและการ
รายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ไดร้ับการน าไปปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว ้

   

10 ส่วนราชการมกีารจดัสรรงบประมาณอุปกรณเ์ทคโนโลยีและบุคลากรใหส้อดคล้องเหมาะสมกับ
แผนปฏิบตัิการ เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

   

11 ส่วนราชการมีการจดัท าแผนการสือ่สารตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการท างานร่วมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของส่วนราชการมีความโปร่งใสและเป็นทีน่่าเชื่อถือของบุคลากร
ในส่วนราชการ 
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ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "หน่วยงาน" 
นิยาม: หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ทีมงาน หมายถึง กลุ่มย่อยภายในหน่วยงาน เช่น กลุ่มงาน 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

13 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและแผนปฏิบตัิการทีส่อดคล้องกับตวัช้ีวัดของส่วนราชการ    
14 หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ

กลุ่ม เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดส าคญัของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตัวช้ีวัดที่
ถ่ายทอดมาจากระดับส่วนราชการ 

   

15 หน่วยงานมีการก าหนดแผนปฏิบตัิการเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน    
16 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายในการจดัการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ

ด าเนินงาน ที่อาจน ามาซึ่งความเสยีหายต่อองค์กร หรือ ผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับหน่วยงาน (Department Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

17 ภายในหน่วยงานมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างทีมงาน    

18 หน่วยงานมีการรบัฟังและเรียนรูค้วามต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่และน า
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ  

   

19 ภายในหน่วยงานมีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละทีม และเกิดความคิดรเิริม่ในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมทีต่อบสนองความต้องการของผูร้ับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

   

20 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน 
และสามารถติดตามงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

21 หน่วยงานมีระบบการตดิตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหน่วยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพื่อให้แผนงานโครงการได้รบัการน าไปปฏิบตัิตามที่ได้ก าหนดไว้ 

   

22 หน่วยงานไดร้ับการจดัสรรงบประมาณอุปกรณ์การปฏิบตัิงานและบคุลากรได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อให้ท างานบรรลเุป้าหมายของหน่วยงานได ้

   

23 หน่วยงานมีการประชุมหรือการตดิต่อสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลา
อย่างเหมาะสม และสามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ มสี่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน 

   

24 หน่วยงานมีการจดัท าและวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความจ าเปน็ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "การด้าเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม 
นิยาม:  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/ส านัก หรือเทียบเท่า 

ข้อ ความคิดเห็นต่อการก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

25 เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานของบคุลากรส่วนใหญไ่ด้ก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ
ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

   

26 ผู้บังคับบัญชามีการก าหนดภาระงานท่ีชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบญัชาทราบว่าต้องรับผดิชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เช่น ทุก 6 เดือน หรอื  
1 ปี 

   

27 ตัวช้ีวัดผลงานระดับบคุคลมีความชัดเจนและถูกก าหนดอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน 

   

28 เป้าหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานระดับบุคคลถูกก าหนดให้สูงขึ้นหรือท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี    

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

29 บุคลากรในส่วนราชการรับทราบขัน้ตอนการท างาน และหนา้ที่ความรับผดิชอบของตนที่ต้อง
ประสานกับผู้อื่นอย่างชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบตัิงานให้บรรลผุลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

   

31 หน่วยงานมีการจดัสภาพแวดล้อมการท างานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย 
เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพื้นที่หรือช่องทางในการปรึกษาหารือ การเข้าถึง
ข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 

   

32 ลักษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถท างานแทนกันได้เมื่อมีความจ าเป็น    

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 
ไม่ 

เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ 

เห็น
ด้วย 

33 บุคลากรไดร้ับการจดัสรรอุปกรณ์เครื่องมือ เวลาอย่างเหมาะสมในการท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

   

34 บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรไดร้ับความเป็นธรรมในการไดร้ับเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น    

36 บุคลากรมีความรักและผูกพันกับสว่นราชการ    

 
ขอขอบคุณส้าหรับความร่วมมือในการตอบแบบส้ารวจ 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลผลการส ารวจความคิดเห็นต่อสมรรถนะองค์การกรมประมง 
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ภาคผนวก ง 

ค้าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
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 ค้าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells 
 

ชื่อ Cells  การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
[ข้อค้าถาม 1-4] 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรในส่วนราชการมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของส่วนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ได้ถูกก าหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวิสัยทัศน์ 

การแปลผล  ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้
บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
วิสัยทัศน์ และสื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 
 ส่วนราชการยังขาดการใช้ข้อมูลในการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และ
สื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศน์เป็นตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

2. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities 
and Threats-Analysis: SWOT Analysis) ด้วยการใช้ข้อมูลและพิจารณาเทียบกับภาพ
อนาคตของส่วนราชการ 

3. การมุ่งเน้นเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อย่าง
สมดุล 

4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
ข้อแนะน้า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 แนวทางการก้าหนดวิสัยทัศน์  
เพ่ือความชัดเจนของวิสัยทัศน์ ส่วนราชการควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1. ส่วนราชการต้องการเป็นอะไร ซึ่งการก าหนดตัววัดจะท าให้ส่วนราชการสามารถสื่อสาร

แก่บุคลากรในส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2. ส่วนราชการควรก าหนดพื้นที่ หรือขอบเขตความส าเร็จที่ชัดเจนเพ่ือให้เห็นความส าเร็จใน

ส่วนที่อาจเป็นส่วนส าคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เท่านั้น  
3. ความส าเร็จที่เป็นตัวชี้วัดนี้ควรเป็นความส าเร็จระดับผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ 

(Impact) คือสามารถเห็นได้จากภายนอก มิใช่เป็นการกระท าภายในเท่านั้น 
4. มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
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 กิจกรรมที่ควรด้าเนินการ 
1. การจัดประชุมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกิดความ

เข้าใจที่ตรงกันในกลุ่มบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ในหลายช่องทาง เพ่ือให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดความ

เข้าใจที่ตรงกัน 
 การสื่อสารวิสัยทัศน์ ส่วนราชการควรมีกระบวนการและช่องทางการสื่อสาร

วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน โดย 
1. ผู้บริหารสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางของส่วนราชการให้แก่บุคลากรรับทราบด้วยตนเองว่า

ส่วนราชการต้องการมุ่งเป้าหมายความส าเร็จไปในทิศทางใด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ใช้ช่องการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั้งจากบนลงล่าง และจาก
ล่างขึ้นบน คือ ให้สามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได้ โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุ่มบุคลากร  

3. มีการวิเคราะห์ช่องทางและก าหนดจ านวนช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
 การก้าหนดยุทธศาสตร์ ส่วนราชการควรท าการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเสริมแรงและด้านแรงต้านทานต่อส่วน
ราชการที่จะบรรลุตามตัววัดวิสัยทัศน์ 

หมายเหตุ: การจัดท า SWOT Analysis ควรเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับ
ข้อมูลที่ต้องการในอนาคต (วิสัยทัศน์ คือภาพอนาคตของส่วนราชการ) มิใช่การวิเคราะห์แต่
ข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน: การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของส่วนราชการด้วยหลัก 7 Ss  

(McKinsey) 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
 โครงสร้างส่วนราชการ (Structure) 
 ระบบงานในส่วนราชการ (System)  
 ทักษะบุคลากร (Skill) 
 คุณค่าร่วมในส่วนราชการ (Shared Values) 
 บุคลากร (Staff) 
 รูปแบบการน าส่วนราชการ (Style) 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก: การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค์ของส่วนราชการ ด้วย C-
PEST 
 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer/Stakeholder) 
 สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อม (Economic/Environment) 
 สภาพสังคม (Social) 
 เทคโนโลยี (Technology) 
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 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานของส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี

ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ

ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป 
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมา

ศึกษา ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน  (Output) ที่ได้ท าไปว่า
มีผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม ่
 

เกณฑ์การประเมินผล:  การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส้าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะ

ยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ค้าอธิบาย: วิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทิศทางส่วนราชการ โดยควรมีการก าหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือประเมินความส าเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน  
เป้าหมายระยะสั้น หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี 
เป้าหมายระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3 – 5 ปี 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรทั้งส่วนราชการมีความ
เข้าใจที่ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยส่วน
ราชการควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในส่วนราชการและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน 
โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท้าแผนการด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
ค้าอธิบาย: การก าหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. กิจกรรมการด าเนินการ 3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้าน

อ่ืนๆ  
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด้าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด้าเนินการ 

ค้าอธิบาย: การก าหนดระบบในการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองค์ประกอบดังนี้  
1. กลไกการติดตามการด าเนินงาน 
2. แผนในการติดตามการด าเนินงานในปีต่อไป 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด้าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ด้าเนินการ 
ค้าอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ส่วนราชการ และประเมินความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อน ามาจัดท าข้อเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน  

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
 
ชื่อ Cells  การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 

[ข้อค้าถาม 13-16] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้หน่วยงานมีเป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมี

เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
การแปลผล  หน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมีก าหนด

เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการ และการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 หน่วยงานยังขาดการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และการ
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้วย SWOT Analysis ระดับหน่วยงาน  
2. การจัดท าตารางก าหนดผู้รับผิดชอบ   (Owner) และผู้สนับสนุนตัวชี้วัด   (Support) 

(Owner Supporter Matrix: OS Matrix)  
3. การจัดท าระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล (IT System) 
4. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 
5. การบริหารโครงการ (Project Management) 
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
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ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 ความสอดคล้องของเป้าหมายหน่วยงานกับเป้าหมายส่วนราชการ 
1. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ระดับ

ส่วนราชการ หรือพิจารณาตารางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  (Owner Supporter Matrix: 
OS Matrix) แผนงาน/โครงการต่างๆ ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยหลัก  (Owner) หน่วยงาน
ใดเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Support) 

2. ก าหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน โดยทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
ด าเนินอยู่ว่ามีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ใด อย่างไร แล้วจึงก าหนดเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในการบรรลุเป้าประสงค์นั้น 

3. จัดท ารหัสเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ 
 การก้าหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละ

กลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหม่ๆ ของหน่วยงาน 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการวางปฏิบัติการเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าแผนที่ก าหนดจะมีผู้รับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการด าเนินงานภายใน
เวลาที่ก าหนด รวมถึงประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ 
 การจัดการความเสี่ยง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสใน

การเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ก าหนด แล้วจึงจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง  

3. ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้ยุทธศาสตร์ 4T’s คือ 
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ค้าอธิบาย: การก าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ระดับ 2 หน่วยงานมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน
ราชการ และพันธกิจ โดยน้าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา 
ค้าอธิบาย: การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือผลักดัน
ให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ ประกอบด้วย 
1. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพ่ือผลักดันให้เกิด

ความส าเร็จตามตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
2. การสื่อสาร ท าความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระ

ผูกพันต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง   

3. การจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท้าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย: การจัดท าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วน
ราชการ เพ่ือให้มีกิจกรรมการด าเนินการต่างๆ ในระดับหน่วยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน 
ค้าอธิบาย: การก าหนดระบบในการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพ่ือติดตาม ก ากับให้มี
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของส่วนราชการ 

ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย: การน าผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
  
ชื่อ Cells  การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ข้อค้าถาม 25-28] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน สนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
การแปลผล  ส่วนราชการมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน 

 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุน
ต่อเป้าหมายระดับหน่วยงาน 
 ส่วนราชการยังขาดการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับ
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หน่วยงาน 
เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

4. การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
5. การจัดท าข้อตกลง (Performance Agreement) หรือการก าหนดผลการปฏิบัติงานใน

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Appraisal) 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)  

และด้านการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
7. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล

บุคลากร (People Management) 
ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 การก้าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน 
7. ท าความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ และ

ระดับหน่วยงาน  
8. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละ

บุคคลในหน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับส่วนราชการและ
หน่วยงานใดบ้าง  

9. ก าหนดเป้าประสงค์ท่ีบุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
10. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจ าที่บุคคลต้องพัฒนา  
11. ก าหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย  
12. ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์ 
 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 
4. การจัดท าข้อตกลงในการท างานอาจอยู่ในรูปแบบของการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล   

(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by 

Objectives: MBO) เป็นต้น  
5. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย

ระดับบุคคล  
6. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน 
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 ก าหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะต าแหน่งงาน 
 น าสมรรถนะมาเป็นส่วนหนึ่ งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติ งาน 

(Performance Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษา

ช่องว่างระหว่างระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  (Expected Competency Level) กับ
ระดับสมรรถนะท่ีได้รับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 

4. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management) 
 การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง  "การบริหารคน"  (People 
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Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือให้หัวหน้างาน

และผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน 

 การก้าหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
7. ก าหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ 
8. ก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจ า (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา 
9. น าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการก าหนดเป้าหมายที่มาจาก:  
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงกว่าเดิม 

(Base Line) หรือ 
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับเป้าหมายของหน่วยงานอ่ืนที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

(Benchmarking) หรือ 
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

10. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการก าหนดผลงานหรือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

การก าหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง  "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" 
(Performance Management) 

 

เกณฑ์การประเมินผล:  การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล 

ค้าอธิบาย: การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
เป้าหมายการท างานของตนเอง โดยการจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: การก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนราชการลงสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบ
ปี 
ค้าอธิบาย: การก าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจด าเนินการได้โดย การเพ่ิมตัววัดให้มีมุมมองที่
ครอบคลุมมากขึ้น การเพ่ิมค่าเป้าหมายของการวัด การเพ่ิมความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั้ง
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เพ่ือ
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กระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคล

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค้าอธิบาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
บุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค้าอธิบาย: การก าหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือท าความเข้าใจอย่างทั่วถึง 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของส่วน
ราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ใน
ความรับผิดชอบโดยตรง และจัดท าข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความส าเร็จที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
4. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
5. รายงานการประชุม 
6. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
7. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
 
ชื่อ Cells  การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 

[ข้อค้าถาม 5-8] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ระบบงาน/ของส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

ของส่วนราชการ 
การแปลผล  ส่วนราชการมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ

ส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การทบทวนและการปรั บระบบงาน /โครงสร้ า งส่ วนราชการ  (Organization 
Restructuring) 

2. การใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงาน
กันระหว่างหน่วยงาน 

3. การก าหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงาน 
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4. การจัดท าระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีแผนกงานตามลูกค้า ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder) 

5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานของส่วนราชการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

มีช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อท าการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการท างาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดท าไป  

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน าผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ท าให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ท าไปว่ามี
ผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม่ 

  ความสอดคล้องของระบบงาน/โครงสร้างต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
1. ท าความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน  
2. วิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการในปัจจุบัน ว่ามีความสอดคล้องสนับสนุน

ให้หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานภายใต้ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการมีอ านาจใน
การตัดสินใจด าเนินการให้ภาระงานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสร้างส่วนราชการที่สามารถท าให้ส่วนราชการมีการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจมีท้ังข้อดีและข้อเสียในการด าเนินการ 

4. ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการใหม่เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

 การก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
1. วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ้นในส่วนราชการเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

เช่น มีงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจนถูกละเลยไม่ได้ปฏิบัติ  มีงานที่ท าซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงานท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน  เป็นต้น  

2. วิเคราะห์แนวทางการก าหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดย
อาจแบ่งเป็นกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support 
Process) ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

3. รวมกิจกรรมที่ต้องท างานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็น
หน่วยงาน หรือการแบ่งกลุ่มงาน หลักเกณฑ์พ้ืนฐานที่จะใช้ส าหรับการจัดแผนก 
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามประเภทการให้บริการ (Departmentation by Service)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามกระบวนการให้บริการ (Departmentation by Process)  
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by 

Customer/Stakeholder) 
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 การก้าหนดระบบงาน/โครงสร้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน 
1. ใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ 

ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน 

2. ก าหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบของผังงาน (Flow Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกันในแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือส่งมอบงานหรือบริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. จัดท าระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีการแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder) 
 

 การปรับปรุงกฎระเบียบให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสร้างหรือกระบวนงานในส่วนราชการว่า

ด าเนินการไม่ได้เนื่องจากติดกฎระเบียบในปัจจุบัน 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะ

เกิดข้ึนกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ด าเนินการแก้ไข ออกกฎระเบียบหรือประกาศท่ีสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ

ยุทธศาสตร์ /การท้างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: การวิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้าง กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การท างานประสานกันของหน่วยงาน และประสิทธิผลของส่วนราชการ 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท้าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / 
กฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์  /การท้างานประสานกัน / 
ประสิทธิผลของส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: การด าเนินการจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน เช่น การลดต้นทุน การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานประสานกัน เป็นต้น 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการด้าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
ค้าอธิบาย: การด าเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพ่ือน าไปสู่
การด าเนินการตามแผนระยะยาวต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: 
OM) 
[ข้อค้าถาม 9-12] 

วัตถุประสง
ค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

การแปลผล  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริหาร
จัดการ 

1. การจัดท าค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ(PA: Performance Agreement) ระดับ 
ส่วนราชการ  

2. การจัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์  (SPMS: Strategic 
Performance Management System) 

3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 

ข้ อ แ นะน้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับส่วนราชการ 
1. เลือกข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของส่วนราชการ เช่น 

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  

2. พิจารณาผู้ใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น ผู้น า หน่วยงานหลักของส่วนร าชการ 
หน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

3. ก าหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญ อาจเป็นคนเดียวกับผู้ใช้
ประโยชน์หรือไม่ก็ได้  

4. พิจารณาแหล่งเก็บข้อมูลว่าเก็บจากภายในหรือภายนอกส่วนราชการ จากระบบ IT หรือมี
กระบวนการในการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล  

5. พิจารณาความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่น Real Time รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายปี เป็นต้น  

6. การวิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยควรมีรูปแบบที่
สื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 
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  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ น าแนวทางการบริหารโครงการ (Project 
Management) มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
ส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ส่วนราชการ โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แผนงาน/โครงการ

ต้องตอบสนองตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ประกอบด้วย ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดล าดับความส าคัญ โดยอาจการถ่วงน้ าหนักโดยก าหนด
เกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น เพ่ือ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
 การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มี

ขั้นตอนดังนี้ 
1. ท าความเข้าใจในพันธกิจ การด าเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายส่วนราชการ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการโยงกับเรื่องท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดท ารูปแบบหรือเนื้อเรื่องให้สื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาที่ท าการสื่อสารจะต้อง

ปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร 
3. ก าหนดช่องทางการสื่อสาร  ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยให้

เกิดการสื่อสาร  เช่น หนังสือเวียน ป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร่ วารสารภายใน intranet  อีเมล์  E-Learning หรือจัด
หนังสือ ซีดี เป็นต้น 

4. ก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเป็นเรื่องส าคัญมาก ผู้รับผิดชอบ
ต้องมีความสามารถทั้ง 3 เรื่องตามข้างต้น  ต้องมีเวลาในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่
สื่อสารเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

5. ก าหนดระยะเวลา หรือการก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการสื่อสารแต่ละช่องทาง 
6. จัดท างบประมาณรองรับ ซึ่งบางช่องทางการสื่อสารอาจไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ 

เพราะส่วนราชการบางแห่งมีงบประมาณน้อยหรือไม่มีงบประมาณเลย ส่วนราชการนั้น
สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 
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  ความโปร่งใสในการบริหารจัดการระดับส่วนราชการ 
"ความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  รวมถึงข้อมูลในการตัดสินใจ  การก าหนดกติกา หลักเกณฑ์ 
และกระบวนการท างานที่ต้องจัดให้มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้
ส่วนราชการจะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถและความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบใน 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านหน่วยงาน กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ตามกลไกการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น 

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ด้านกฎหมาย กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้โดยกลไกด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้ ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้ระบุ ไว้ใน
กฎหมาย 

3. ด้านวิชาชีพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
ต้องการความช านาญเฉพาะด้านและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

4. ด้านการเมือง กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในระบบประชาธิปไตยที่ต้องด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

5. ด้านจริยธรรม คุณธรรม กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ ที่ให้ความส าคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การด้าเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

บุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ลดเวลาการท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการ
จัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร 
เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความส าเร็จ
ของคู่เทียบ 

ระดับ 2 ส่วนราชการมีการก้าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ค้าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่
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ตรงกันและมุ่งท่ีจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงาน
ควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดย
การสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการส่วนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการด าเนินการดังนี้ 
1. ระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ความ

ล้มเหลว หรืออาจลดการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งจ าแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/และไม่สามารถ

ควบคุมได้ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
4. จัดท าแผนบริการความเสี่ยง 
5. ระบุผู้รับผิดชอบในกาดร าเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน และก าหนดตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ และรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน้าไปปฏิบัติตามที่ได้
ก้าหนดไว้ 
ค้าอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ และรายงานผลงานเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนราชการและรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน้าไปปฏิบัติตามที่
ได้ก้าหนดไว้ 
ค้าอธิบาย: การก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานผลการติดตาม เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
และจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
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ชื่อ Cells  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
[ข้อค้าถาม 17-20] 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ระบบงานของหน่วยงาน สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
การแปลผล  หน่วยงานมีระบบงานที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
 หน่วยงานยังขาดระบบงานทีส่นับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริหาร
จัดการ 

1. การวิเคราะห์กระบวนการ ด้วย SIPOC Model 
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ 
3. การจัดการความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมในการท างาน 
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

ข้ อ แ น ะน้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 การก้าหนดภาระหน้าที่ระหว่างทีมงาน 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ด้วย SIPOC Model ซึ่งเป็นหลักการที่
อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการด าเนินงานส่วนราชการ ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้ า
ส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้ าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ ผู้ส่งมอบ/น าส่ง (Suppliers) ปัจจัย
น าเข้าต่างๆ (Input) ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพ่ือผลิตให้
ได้ผลผลิต (Output) หรือในสินค้า บริการแล้วส่งมอบให้กับลูกค้า ผู้รับบริการ (Customers) 
โดย 
1. Suppliers (ผู้ส่งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือส่วนราชการที่ส่งปัจจัยน าเข้าให้หน่วยงานใน

การท างาน 
2. Input (ปัจจัยน าเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ

ผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วน
ราชการ 

4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง 
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

 การปรับปรุงกระบวนการ 
1. ก าหนดหรือจ าแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละ

กลุ่ม  
3. น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้ันตอน กระบวนการในการท างาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหม่ๆ ของหน่วยงาน  
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  การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน 
1. จัดท าช่องทางในการได้รับข้อมูล ข้อร้องเรียนอันเป็นเสียงสะท้อนกลับ  (Feedback) จาก

ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  
2. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้า/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปัญหาหรือประเด็น

พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเป้าประสงค์ของหน่วยงาน เสียงสะท้อนของผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานร่วมกัน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุนในแต่ละแนวทาง 

4. ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานว่าสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

หรือความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงาน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนางาน

หรือสร้างนวัตกรรมในการให้บริการงาน  
2. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานสารสนเทศ (Users) ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีความต้องการ ความ

คาดหวังอะไร  
3. ก าหนดข้อมูล/สารสนเทศท่ีผู้ใช้งานต้องการแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน 
4. ก าหนดช่องทางระดับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้งาน  
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. ก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ข้อมูลสารสนเทศให้ถู กต้องและ

ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค้านึงถึงความต้องการ

ของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน 
ค้าอธิบาย : การวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย และประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน  และน ามาจัดท าเป็น
ข้อก าหนดที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าหรับใช้ในการ
ติดตามความส าเร็จและควบคุมกระบวนการ 

ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท้าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค้านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การก้าหนดตัวชี้วัดความส้าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค้านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ 
ค้าอธิบาย: การก าหนดเป้าหมายและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยน าแนวทางต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จทั่วทั้งส่วนราชการเพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
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และนวัตกรรม 
2. การวิเคราะห์กระบวนการ เช่น การจัดท าผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสม

ที่สุดของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น 
3. การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ 
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอ่ืน  (Benchmarking) หรือ

หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
5. การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอ่ืนมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ 
6. การใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกส่วนราชการ 
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด้าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ) 
ค้าอธิบาย:  
 ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการ  
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ  

เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นท่ีก าหนด 
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น การประชุมคณะท างาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ 
 
ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 

[ข้อค้าถาม 21-24] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 
การแปลผล  หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 หน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 
2. การบริหารโครงการ (Project Management) 
3. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
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ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 การติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานระดับหน่วยงาน 
1. ก าหนดข้อมูลที่ใช้ในการติดตามโครงการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า วัตถุประสงค์  

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ 
3. ก าหนดช่วงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ้นอยู่กับความส าคัญของข้อมูล เช่น ทุกวัน ทุก

สัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้ ได้แก่ ความ

คืบหน้าของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้  เป็นต้น  

5. น าเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหาร เพ่ือแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนให้
โครงการประสบความส าเร็จ 

 การจัดสรรทรัพยากรระดับหน่วยงาน 
ใช้การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดย  
1. การก าหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน   
2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและจัดท าข้อเสนอโครงการ 

ประกอบด้วย ที่มา/ความส าคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรที่ต้องใช้  

3. ด าเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถ่วงน้ าหนักโดยก าหนดเกณฑ์ เช่น ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น  

4. การด าเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 

  การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
1. พิจารณาว่าควรจัดประชุมหรือไม่ การประชุมมีความจ าเป็นเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน การ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
2. ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอ านาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม  
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของการประชุม ส่งก าหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า  
4. ผู้น าการประชุมต้องให้ความส าคัญในการก ากับหัวข้อในการประชุมและระยะเวลาในการ

ประชุม  
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องให้ความส าคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการอภิปราย

และหัวข้อในการอภิปราย  
 การติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดังนี้  
1. การวิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการหรือ



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 63 

 

หน่วยงานถัดไป  
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ก่อน-หลังการปรับปรุง  
4. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบทางการเงิน ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ เป็น

ต้น 
 
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการด้าเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะท าให้การท างานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด

เวลาการท างาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้ าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวางแผนการใช้
ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการท างานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช่น 
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความส าเร็จของคู่เทียบ 
 

ระดับ 3 หน่วยงานมีการก้าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท้าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
หน่วยงาน 
ค้าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกันและ
มุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและก าหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควร
มีองค์ประกอบดังนี้ 
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร 4. ความถี่ในการสื่อสาร 
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร 5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความส าเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด้าเนินงานของทีมงาน เพื่อให้
แผนการปฏิบัติการถูกน้าไปปฏิบัติตามที่ได้ก้าหนดไว้ 
ค้าอธิบาย: 
 ก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด าเนินงาน
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ต่อไป 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ Cells  การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 

[ข้อค้าถาม 29-32] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การออกแบบการท างานระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้

ประสบความส าเร็จ 
การแปลผล  ส่วนราชการมีการออกแบบการท างานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 

 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการท างานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับบุคคล 
 ส่วนราชการยังขาดการออกแบบการท างานท่ีสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
3. การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System) 
4. การใช้แบบส ารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 
5. การจัดท า Focus Group เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาที่กลุ่มบุคลากรต้องการการออกแบบ

สภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
7. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training) 
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ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยท าให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์งานแล้วจึงเริ่มเขียน Work flow  จากนั้นจึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
 การออกแบบงานระดับบุคคล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างาน (Workflow analysis) เพ่ือออกแบบและปรับปรุง
การท างานให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ของการท างานในกระบวนการต่าง ๆ 
มีดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการท างาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการออกแบบงานใหม่ 
2. จัดท าแผนผังกระบวนการท างาน (Workflow diagram) ตั้งแต่เริ่มจนจบ (end to end 

analysis) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธ์ของการท างานทั้งกระบวนการ 
3. ค้นหาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนการท างานบางขั้นตอน 
4. ศึกษาความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนเวลา และ/หรือจ านวนบุคลากร 

  การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
1. จัดท าแบบส ารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการท างานในประเด็นต่างๆ เช่น สถานที่ท างาน 

อุปกรณ์ในการท างาน เป็นต้น 
2. จัดท า Focus Group โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะงานเดียวกันเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือค้นหา

ปัญหาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 การออกแบบงานเพื่อท้างานทดแทนกันได้ 
1. ก าหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path   
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากร

รับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น 
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มี

ทักษะที่กว้างข้ึน เพ่ือพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก้าหนดปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการท้างานของ

ระดับบุคคล โดยค้านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน เช่น  สภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ค้าอธิบาย:  
 การทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการท างานของระดับบุคคล 

เช่น  สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะท างาน การมีพ้ืนที่หรือช่องทางในการ

ปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นในการท างาน เป็นต้น 
 ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน และ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท้างานที่ท้าให้บุคลากรสามารถ

ด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน 
ความไม่พึงพอใจหรือเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
ค้าอธิบาย:  
 การน าปัจจัยที่ส าคัญที่ได้จากระดับที่ 1 มาใช้ในการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอน

การท างาน โดยค านึงถึงลักษณะการท างานให้สามารถด าเนินงานแทนกันได้  
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับงานที่สามารถด าเนินงาน

แทนกันได้ น ามาจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จ าเป็น 
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการด้าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท้างาน

และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการท้างานของ
บุคลากร 
ค้าอธิบาย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผล

การติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินการและจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ด าเนินงานต่อไป 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
ชื่อ Cells  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 

[ข้อค้าถาม 33-36] 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้การบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการท างานระดับบุคคลให้ประสบ

ความส าเร็จ 
การแปลผล  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการท างาน

ระดับบุคคล 
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการท างานระดับบุคคล 
 ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการ
ท างานระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. แบบส ารวจความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
2. การจัดท า Focus Group เพ่ือสอบถามความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
3. การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ  (Competency  based training and 
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development) 
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management) 
5. การส ารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey) 

ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์การท้างานระดับบุคคล 
1. จัดท าช่องทางในการได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

การท างาน ซึ่งอาจใช้การจัดท าแบบส ารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดท ากล่อง
รับข้อเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากรเพ่ือจัดท าล าดับความส าคัญของการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 

3. สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงแผนด าเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์การท างาน 
4. แจ้งบุคลากรถึงผลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระยะ 
 การฝึกอบรมพัฒนา 
1. ก าหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ (Strategic Competencies)  

โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของส่วนราชการ และหน่วยงาน  
2. ก า ห นด คว ามต้ อ ง ก า ร สม ร ร ถน ะที่ ต อบ สน องก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  ( Operation 

Competencies) โดยการวิเคราะห์งาน 
3. วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current State Analysis)  
4. ก าหนดความต้องการในการพัฒนา จากความต้องการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบกับ

สถานะในปัจจุบัน 
5. ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล การ

เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การโค้ช เป็นต้น  
7. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้การประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการพัฒนา 

  การเลื่อนระดับต้าแหน่ง 
1. การก าหนดเส้นทางสายความก้าวหน้าในอาชีพของทุกสายงานและให้โอกาสมี

ความก้าวหน้าข้ามสายงานได้ 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละต าแหน่งอย่าง

เท่าเทียมกัน  
3. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับต าแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบใน

อนาคต  
4. ด าเนินการปรับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดและประกาศไว้ โดยมีหลักฐานหรือ

ข้อมูลประกอบ เพ่ือให้เกิดการยอมรับในส่วนราชการ 
 ความผูกพันของบุคลากร 
1. ก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มในเบื้องต้น  
2. ส ารวจความคิดเห็น/ความรู้สึกของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก

และความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  
3. ก าหนดแผนพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
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4. ด าเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่
ก าหนด  

5. ทบทวน วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัจจัยส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

 
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย:  
 การก าหนดปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความ

ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ได้แก่ ทรัพยากรสนับสนุนการ
ท างาน การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น 

 การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดท าแผนการสร้างความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 ส่วนราชการมีการด้าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ให้เกิดความทุ่มเทในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย: การด าเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการด้าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร 
และมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท้างานให้
บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ 
ค้าอธิบาย:  
 การก าหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะห์ผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดท าข้อเสนอใน

การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงการด าเนินงานตามประเด็นที่ก าหนด 
 
หมายเหตุ:     

1. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กองส านัก หรือเทียบเทา่ 

2. ข้อแนะน าแนวทางการด าเนินการ ส่วนราชการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม 
3. แม้ว่าผลการวินิจฉัยพบว่าผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ด าเนินการแล้ว (สีเขียว) มี

เพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการด าเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการด าเนินการ (สีแดง) 
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ส่วนราชการจ าเป็นต้องปรับปรุงทุกประเด็นที่อยู่ในช่องนั้น เนื่องจากการด าเนินการมีความเกี่ยวเนื่อง
กัน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการทบทวน และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจน 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างแนวทางในการก้าหนดกิจกรรมเพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะองค์การในมิติ Cell 3  

Cell 3 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
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ตัวอย่างแนวทางในการก้าหนดกิจกรรมเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะองค์การในมิติ Cell 3  
Cell 3 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 

ระดับ การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล กิจกรรม เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกจิกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ระดับบุคคล 

1.ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวช้ีวัดระดับกอง 
2.ประชุมกลั่นกรองก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายให้มีความยากและท้า
ทาย 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับกอง  
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
3. แนวทางในการกลั่นกรองตัวช้ีวัดของกอง 
4. หลักเกณฑ์ในการก าหนดตัวช้ีวัดที่ยากและ
ท้าทายของกอง 

ทุกหน่วยงาน 

2 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ระดับบุคคลทีส่อดคล้องกับเปา้หมายของ
หน่วยงานและส่วนราชการ 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวช้ีวัดระดับกองก าหนดรายละเอยีด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่ยากและท้าทายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนด
ตัวช้ีวัดระดับกอง 
2. รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
3. แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองตัวช้ีวัด 

ทุกหน่วยงาน 

3 หน่วยงานมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ระดับบุคคลที่มีความท้าทาย มากขึ้นทุกรอบปี 

กองมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายระดับบุคคลที่มีความยากและท้า
ทาย อาจอาศัยแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองตัวช้ีวัดและก าหนดตัวช้ีวัด
และรายละเอียดตัวช้ีวัดที่มีความยากและท้าทาย ดังนี ้
แนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลง
สู่ระดับบุคคล ดังนี้  
1. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading 
Method) โดยการก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจของกรม
และของกองถ่ายทอดจากระดับบนลงล่างจากระดับกองลงสูห่ัวหน้ากลุ่ม
ต่างๆ และถ่ายทอดลงสูผู่้ปฏิบัติจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่างสดุของกระบวนงาน 
โดยกระจายน้ าหนักลงเป็นระดับขัน้จนถึงขั้นล่างสุด 

1. แนวทางในการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากระดบั
กองลงสู่ระดบับุคคลที ่
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรอง
ตัวช้ีวัดบุคคลที่ท่ีมีความยากและทา้ทาย 
3. หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าเปา้หมายของ
ตัวช้ีวัดรายบุคคลที่มีความยากและท้าทาย 

ทุกหน่วยงาน 
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ระดับ การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล กิจกรรม เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกจิกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer- Focus 
Method) โดยการสอบถามผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสีย เกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานแล้วน ามา
ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. การไลเ่รียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) 
โดยการคลี่กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดที่ก าหนดแล้วกระจายน้ าหนัก
และถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามขั้นตอนของกระบวนงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสดุ
กระบวนงาน 
4. การพิจารณาจากประเด็นทีต่้องปรับปรุง (Issue Driven) โดยการ
พิจารณาประเด็นต่างๆ จากการให้บริการของหน่วยงานแล้วพบว่ามีประเด็น
ที่จะต้องมาปรับปรุงโดยก าหนดเปน็ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้
ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ 
 แนวทางในการก้าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล (Method) หรือการใช้ตัวช้ีวัดในมุมมองที่
ครอบคลมุมากข้ึน อาทิ การปรับเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เป็นการวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดแบบ
ขั้นตอน (Milestone) หรือการวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)   
2. ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดที่ยากและทา้ท้ายมากขึ้น (ไม่ควรใช้ตัวช้ีวัดเดมิ) 
3. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้ยากและท้าทายมากข้ึน 
4. ปรับเปลี่ยนการวัดผลการปฏิบตัิงานในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงผลลพัธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

  

  แนวทางการก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
1. การก าหนดค่าเป้าหมายที่เปรียบเทียบจากผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่าน
มา (Baseline)  
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ระดับ การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล กิจกรรม เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกจิกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน 
(Benchmarking) 
3. การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) 
4. การก าหนดตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณให้มีความยากและท้าทายมากข้ึน อาทิ 
ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ 5 ระดับ และก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไปอยู่ในระดับ 3 ระดับ = 4 ค่าเป้าหมายที่มคีวามยากปานกลาง 
ระดับ 5 = ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาส
ส าเรจ็ <50% 
5. การก าหนดตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพให้มีความยากและท้าทายมากข้ึน อาทิ 
การก าหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจ ระดับ 3 = 75% 
6. การก าหนดค่าเป้าหมายในเชิงขั้นตอน (Milestone) ให้มีความยากและ
ท้าทาย อาทิ ควรก าหนดค่าเปา้หมายที่วัดในเชิงคุณภาพของงานท่ีเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกว่าการก าหนดค่า
เป้าหมายในเชิงกระบวนการ (Process) 
7. การก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) ควรวัดผลส าเร็จ
ของงาน หรือผลสัมฤทธ์ิ ของงานท่ีวัดทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ของ
งาน (Outcome) 

4 หน่วยงานมีการสื่อสารและการตดิตามการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา 

กองก าหนดวิธีการในการสื่อสารและตดิตามการบรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัด
ระดับบุคคลระหว่างผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.แนวทางในการสื่อสารและวิธีการในการ
ติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา 
2.ข้อตกลงร่วมกันในการก าหนดแนวทางการ
สื่อสารและวิธีการตดิตามผลการปฏิบัติ
ราชการให้บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวัดระหว่าง

ทุกหน่วยงาน 
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ระดับ การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล กิจกรรม เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกจิกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา 
3.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ก าหนดตัวช้ีวัดระดับกอง 

5 หน่วยงานมีระบบการสื่อสารและระบบการ
ติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

กองก าหนดให้มีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปา้หมาย
ตัวช้ีวัดระดับบุคคลระหว่างผู้บังคบับัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.หนังสือแจ้งเวียนระบบการสื่อสารและระบบ
การติดตามการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลเพื่อให้บรรลเุป้าหมาย 
2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการตดิตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดระดับบคุคล 

ทุกหน่วยงาน 
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ภาคผนวก ฉ 

คณะท้างานด้าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
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ภาคผนวก ช 
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ  
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แบบฟอร์มที่ 1 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน  
 
ชื่อหน่วยงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(……………) 

         
            
            
            
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน 

2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
 



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 80 

 

แบบฟอร์มท่ี 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน 
 
ชื่อกลุ่มงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 
(………………) 

        
            
            
            
            
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน 

2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมายถึงผู้ไม่เก่ียวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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แบบฟอร์มที่ 3 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น 
 

หน่วยงาน แนวทางการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น 
    
    
    
    
    
    

หมายเหตุ    ยกตัวอย่างหน่วยงานที่มอบหมายให้บุคลากรได้รับการก าหนดเป้าหมายให้ท้าทายยิ่งขึ้นเพ่ือประกอบค าอธิบายแนวทาง 
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แบบฟอร์มท่ี 4 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
 

(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผู้รับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. การสื่อสาร       
         
      
      
 2. การติดตามตัวชี้วัด        
         
      
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลช่องที่ (1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4 

    2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5 
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ภาคผนวก ซ 

ตัวอย่างการรายงานแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การระดับหน่วยงาน 
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(ตัวอย่าง) 
 

 
แบบฟอร์มที่ 1 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน  
 

ชื่อหน่วยงาน กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว  
(3-5 ปี) 

ชื่อกลุ่มงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบ

คุณภาพแหล่งแปรรูป 

ชื่อกลุ่มงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบ

ตรวจสอบคุณภาพทางเคม ี

ชื่อกลุ่มงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบ

คุณภาพทางจุลินทรีย ์

 ระดับความส าเร็จในการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การตรวจสอบสินค้าประมง 

       

- ด้านโรงงาน GMP/HACCP  ก าหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนทั้งหมด 

100%  

 o s s 

- ด้านห้องปฏิบัติการเคมี (Chemical 
and Residues Lab) 

ก าหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์  

ถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนทั้งหมด 

100%  

 - o s 

- ด้านห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ 
Biological (Lab) 

ก าหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์  

ถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนทั้งหมด 

100%  

 -  s o 

Cell 3 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
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แบบฟอร์มท่ี 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน  
 

ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อผู้รับผิดชอบ 
นางกิ่งเดือน 

สมจิตต ์

ชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 

น.ส. นิศานาถ ตณัทัยย ์

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
น.ส. รุ่งนภา 

ว่องไวไพโรจน ์

ระดับความส าเร็จในการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านโรงงาน GMP/HACCP 

 ก าหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ทั้งหมด 100%  

o s s 
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แบบฟอร์มท่ี 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน  
 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อผู้รับผิดชอบ 
นางสุภาน้อย 
ทรัพย์สินเสรมิ 

ชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ศุภมาส 

ไข่ด า 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
น.ส.ลินดา  

แซ่ลก 

ระดับความส าเร็จในการถ่ายโอน
ภารกิจด้านห้องปฏิบัติการเคมี 
(Chemical and Residues Lab) 

 ก าหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ทั้งหมด 100%  

o s s 

หมายเหต:ุ 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหนว่ยงานลงสู่ระดับกลุม่งาน 
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                           - หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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แบบฟอร์มท่ี 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน  
 
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์ 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (3-5 ปี) ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(นางกนกพรรณ  

ศรีมโนภาส) 

ชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 
(นางเรณุกา 
นิธิบุญยบดี) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
(นายวชิร 
คร้ามวอน) 

ระดับความส าเร็จในการถ่ายโอน
ภารกิจด้านห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ 
Biological (Lab) 

 ก าหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์ 

ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ทั้งหมด 100%  

o s s 

หมายเหต:ุ 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหนว่ยงานลงสู่ระดับกลุม่งาน 
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน 
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                           - หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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แบบฟอร์มท่ี 3 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น 
 

หน่วยงาน แนวทางการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น 

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง  

แนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัด  
1. การถ่ายทอดตัวช้ีวัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) โดยการก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมและ
ของกองถ่ายทอดจากระดับบนลงล่างจากระดับกองลงสู่หัวหนา้กลุม่ต่างๆ และถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัตจินถึงผู้ปฏิบัตริะดับล่างสดุของกระบวนงาน โดยกระจาย
น้ าหนักลงเป็นระดับขั้นจนถึงขั้นลา่งสุด 

  
2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer- Focus Method) โดยการสอบถามผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสีย เกี่ยวกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานแล้วน ามาก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

  
3. การไลเ่รียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) โดยการคลี่กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดที่ก าหนดแล้วกระจายน้ าหนักและ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามขั้นตอนของกระบวนงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนงาน 

  
4. การพิจารณาจากประเด็นทีต่้องปรับปรุง (Issue Driven) โดยการพิจารณาประเด็นต่างๆ จากการให้บริการของหน่วยงานแล้วพบว่ามีประเด็นที่จะต้องมา
ปรับปรุงโดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ 

   แนวทางในการก้าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย 

  
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล (Method) หรือการใช้ตัวช้ีวัดในมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น อาทิ การปรบัเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปรมิาณ (Quantitative) เป็น
การวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดแบบขั้นตอน (Milestone)หรือการวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)   

 2. ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดที่ยากและทา้ท้ายมากขึ้น (ไม่ควรใช้ตัวช้ีวัดเดมิ)  
 3. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของและตัวช้ีวัดให้ยากและท้าทายมากข้ึน 
 4. ปรับเปลี่ยนการวัดผลการปฏิบตัิงานในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
 แนวทางการก้าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
 1. การก าหนดค่าเป้าหมายที่เปรียบเทียบจากผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา (Baseline)  
 2. การเปรียบเทียบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน (Benchmarking) 
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หน่วยงาน แนวทางการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
 วิธีการก้าหนดค่าเป้าหมายท่ีท้าทาย 

 
1. การก าหนดตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณให้มีความยากและท้าทายมากข้ึน อาทิ ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ 5 ระดับ และก าหนดค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไปอยู่ในระดับ 3 ระดับ = 4 ค่าเป้าหมายที่มคีวามยากปานกลาง ระดับ 5 = ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาสส าเร็จ <50% 

 2. การก าหนดตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพให้มีความยากและท้าทายมากข้ึน อาทิ การก าหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจ ระดับ 3 = 75% 

 
3. การก าหนดค่าเป้าหมายในเชิงขั้นตอน (Milestone) ให้มีความยากและท้าทาย อาทิ ควรก าหนดคา่เป้าหมายที่วัดในเชิงคุณภาพของงานท่ีเน้นผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกว่าการก าหนดค่าเปา้หมายในเชิงกระบวนการ (Process) 

 
4. การก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) ควรวัดผลส าเร็จของงาน หรือผลสมัฤทธ์ิ ของงานท่ีวัดทั้งผลผลติ (Output) และผลลัพธ์ของงาน 
(Outcome) 
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แบบฟอร์มท่ี  4 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
 

(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผู้รับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. การสื่อสาร นางกิ่งเดือน 
สมจิตต ์ 

ทุกเดือน บันทึกข้อความเสนอ
หัวหน้ากลุ่ม 

ผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่
เข้าใจพันธกิจของกอง

และของกลุ่ม 

1.ปรับเปลีย่นรูปแบบการสื่อสาร  
2.จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 

  นางสุภาน้อย 
ทรัพย์สินเสรมิ  

     ทุกไตรมาส จัดท ารายงานเสนอผูห้น้า
กลุ่ม 

ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคน
ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารไม่ทั่วถึง 

ผู้บังคับบัญชาเชิญประชุมกลุ่มย่อย
ปรึกษาหารือท าความเข้าใจ ช้ีแจง
รายละเอียดใหผู้้ปฏบิัติงานทราบ 

 นางกนกพรรณ  
ศรีมโนภาส 

รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน รายงานในท่ีประชุมกอง ผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่
เข้าใจวิธีการวัดตาม
ตัวช้ีวัดการปฏิบตัิงาน 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบญัชา
ร่วมกันวิเคราะห์ ศึกษา ทบทวน ท า
ความเข้าใจ ช้ีแจงรายละเอียดของ
ตัวช้ีวัดและวิธีการวัด วัตถุประสงค์
ของการวัด 

 2. การติดตามตัวชี้วัด นางกิ่งเดือน 
สมจิตต ์ 

ประจ าทุกเดือน  รายงานในที่ประชุมกลุ่ม
เป็นประจ าทุกเดือน 

ระบบการติดตามไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ี
ปรึกษาหารือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบในการติดตามตัวช้ีวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผู้รับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปัญหาอุปสรรค 

(6) 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

  นางสุภาน้อย 
ทรัพย์สินเสรมิ  

ประจ าทุกเดือน  รายงานในที่ประชุมกลุ่มเป็น
ประจ าทุกเดือน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดตามไมม่ีประสิทธิภาพ 

ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าท่ี
ปรึกษาหารือค้นหาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแก้ไขร่วมกันในการ
ปรับเปลีย่นเครื่องมือในการติดตาม
ตัวช้ีวัด 

 นางกนกพรรณ  
ศรีมโนภาส 

ประจ าทุกเดือน รายงานในที่ประชุมกลุ่มเป็น
ประจ าทุกเดือน 

เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจถึง
เป้าหมายของการติดตาม
ตัวช้ีวัด 

ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานทบทวน
เป้าหมายของการติดตามตัวช้ีวัด
เพื่อให้มีความสอดคล้องของพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกอง กับ
ตัวช้ีวัดการปฏิบตัิงานของกลุ่มและ
การปฏิบัติงานรายบุคคล 
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ภาคผนวก ญ 

ปฏิทินการด้าเนนิการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ 
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