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บทท่ี 1  
บทนํา 

1. ความเปนมา 
  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวยมิติภายในและมิติภายนอก โดยมิติ
ภายนอกจะดําเนินการประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ สําหรับมิติภายในจะดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคการ รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ี 6 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคการ และ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ซ่ึงปรับเปลี่ยนจากตัวชี้วัดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 
  สําหรับรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ
องคการนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดน้ําหนักไวท่ี รอยละ 1 มีเกณฑการใหคะแนนเปนลักษณะข้ันตอน 
สําหรับตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ กําหนดน้ําหนักไวท่ีรอยละ 4 โดยมีเกณฑการ
ประเมินผลใหคะแนนเปนลักษณะข้ันตอนเชนเดียวกัน รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวก ก 
  ในการสํารวจขอมูลเพ่ือการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. เปด
ระบบสํารวจ ผานระบบอินเตอรเน็ต (GES) เพ่ือใหบุคลากรของแตละหนวยงานเขากรอกแบบสํารวจระหวาง
วันท่ี 1 - 30 กันยายน 2557 เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับดําเนินการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาองคการ 
ตามแบบสํารวจ รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวก ข 
 
2. ผลสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey)  

ขอมูลท่ัวไปท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นตอสมรรถนะองคการของบุคลากรกรมประมงท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยรายละเอียดผลการสํารวจศึกษาไดจากภาคผนวก ค และสามารถสรุปเปน
ตารางไดดังนี้ 

2.1 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการในภาพรวม พบวาอยูในระดับทําดี 2 กลุม ปรับปรุง 3 กลุม 
และแกไข 3 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดี 
โดยคําถามขอท่ี 1 – 3 อยูในระดับทําดี ขอท่ี 4 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี 
โดยคําถามขอท่ี 13 ขอท่ี 15 และขอท่ี 16 อยูในระดับทําดี ขอท่ี 14 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอท่ี 25 และ 26 อยูในระดับทําดี และขอท่ี 27 และ 28 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไข โดยคําถามขอท่ี 5 และ 7 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 6 และ 8 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 9 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 10 - 12 อยูในระดับแกไข 
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กลุมท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 17 และขอท่ี 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 18 – 19 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 21 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 22 และ 24 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 23 อยู
ในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง 
โดยคําถามขอท่ี 29 และขอท่ี 31 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 30 และ 32 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับแกไข 
โดยคําถามขอท่ี 33 ขอท่ี 35-36 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 34 อยูในระดับปรับปรุง 
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) ในภาพรวม 

 การบริหารจัดการ 

(Management) 

การออกแบบระบบงาน 

(Design) 

การกําหนดเปาหมาย 

(Goal) 

ภาพรวม แกไข แกไข ทําดี 

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

ระดับองคการ 

(Organization) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ภาพรวม แกไข ปรับปรุง ทําดี 

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

ระดับหนวยงาน 

(Department) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม แกไข ปรับปรุง ปรับปรุง 

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

ระดับบุคคล 

(Individual) 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 
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2.2 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการกลุมผูบริหารและอํานวยการ พบวาอยูในระดับทําดี 2 กลุม 
ปรับปรุง 3 กลุม และแกไข 3 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ  

กลุมท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ  

กลุมท่ี 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอท่ี 25 และ 26 อยูในระดับทําดี และขอท่ี 27 อยูในระดับแกไข และ 28 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไข โดยคําถามขอท่ี 5 และ 7 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 6 และ 8 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 9 และขอท่ี 12 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 10 อยูในระดับแกไข และขอท่ี 11 อยู
ในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 17 และขอท่ี 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 18 – 19 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 21 และขอท่ี 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 22  และขอท่ี 24 อยูในระดับแกไข  

กลุมท่ี 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง 
โดยคําถามขอท่ี 29 และขอท่ี 32 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 30 และ 31 อยูในระดับปรับปรุง 

กลุมท่ี 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับแกไข 
โดยคําถามขอท่ี 33 ขอท่ี 35-36 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 34 อยูในระดับปรับปรุง 

รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) กลุมบริหาร 

    และอํานวยการ 

 การบริหารจัดการ 

(Management) 

การออกแบบระบบงาน 

(Design) 

การกําหนดเปาหมาย 

(Goal) 

ภาพรวม ปรับปรุง แกไข ทําดี 

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

ระดับองคการ 

(Organization) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ทําดี 
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 การบริหารจัดการ 

(Management) 

การออกแบบระบบงาน 

(Design) 

การกําหนดเปาหมาย 

(Goal) 

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

ระดับหนวยงาน 

(Department) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม แกไข ปรับปรุง ปรับปรุง 

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

ระดับบุคคล 

(Individual) 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ปรับ 

ปรุง 

ปรับ 

ปรุง 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

 

2.3 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการกลุมวิชาการ พบวาอยูในระดับทําดี 3 กลุม ปรับปรุง 4 กลุม 
และแกไข 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ  

กลุมท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ  

กลุมท่ี 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับทําดีทุกขอ 
กลุมท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับ

แกไข โดยคําถามขอท่ี 5 - 7 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 8 อยูในระดับทําดี 
กลุมท่ี 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ

ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 9 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 10 - 12 อยูในระดับแกไข 
กลุมท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ

ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 17 และขอท่ี 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 18 – 19 อยูในระดับแกไข 
กลุมท่ี 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ

ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 21 และขอท่ี 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 22  และขอท่ี 24 อยูในระดับแกไข  
กลุมท่ี 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง 

โดยคําถามขอท่ี 29 และขอท่ี 31 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 30 และ 32 อยูในระดับแกไข 
กลุมท่ี 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับ

ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 33 และขอท่ี 35 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 34 และขอท่ี 35 อยูในระดับทําดี 
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) กลุมวิชาการ 

 การบริหารจัดการ 

(Management) 

การออกแบบระบบงาน 

(Design) 

การกําหนดเปาหมาย 

(Goal) 

ภาพรวม แกไข แกไข ทําดี 

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

ระดับองคการ 

(Organization) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ทําดี 

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

ระดับหนวยงาน 

(Department) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ทําดี 

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

ระดับบุคคล 

(Individual) 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

 

2.4 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการกลุมท่ัวไป พบวาอยูในระดับทําดี 4 กลุม ปรับปรุง 3 กลุม 
และแกไข 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ  

กลุมท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ  

กลุมท่ี 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอท่ี 25 และขอท่ี 26 อยูในระดับทําดี ขอท่ี 27 – 28 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับทํา
ดี โดยคําถามขอท่ี 5 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 6 - 8 อยูในระดับทําดี 
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กลุมท่ี 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูใน
ระดับแกไข โดยคําถามขอท่ี 9 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 10 และขอท่ี 12 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 
11 อยูในระดับ ปรับปรุง 

กลุมท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 17 และขอท่ี 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 18 – 19 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 21 และขอท่ี 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 22  และขอท่ี 24 อยูในระดับแกไข  

กลุมท่ี 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ 

กลุมท่ี 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับแกไข 
โดยคําถามขอท่ี 33 และขอท่ี 35 - 36 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 34 อยูในระดับทําดี 

รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) กลุมท่ัวไป 

 การบริหารจัดการ 

(Management) 

การออกแบบระบบงาน 

(Design) 

การกําหนดเปาหมาย 

(Goal) 

ภาพรวม แกไข ทําดี ทําดี 

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

ระดับองคการ 

(Organization) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ปรับ 

ปรุง 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ทําดี 

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

ระดับหนวยงาน 

(Department) 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ภาพรวม แกไข ทําดี ปรับปรุง 

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

ระดับบุคคล 

(Individual) 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

แก 

ไข 
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2.5 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการสวนภูมิภาค พบวาอยูในระดับทําดี 4 กลุม ปรับปรุง 4 กลุม 
และแกไข 1 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมท่ี 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดี 
โดยคําถามขอท่ี 1 – 3 อยูในระดับทําดี ขอท่ี 4 อยูในระดับแกไข  

กลุมท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ  

กลุมท่ี 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอท่ี 25 และขอท่ี 26 อยูในระดับทําดี ขอท่ี 27 – 28 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับทํา
ดี โดยคําถามขอท่ี 5 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 6 - 8 อยูในระดับทําดี 

กลุมท่ี 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไขทุกขอ  

กลุมท่ี 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ทําดี โดยคําถามขอท่ี 17 - 18 และขอท่ี 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 19 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 21 และขอท่ี 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 22  และขอท่ี 24 อยูในระดับแกไข  

กลุมท่ี 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง 
โดยคําถามขอท่ี 29 – 30 อยูในระดับทําดี คําถามขอท่ี 31 – 32 อยูในระดับแกไข 

กลุมท่ี 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอท่ี 33 และขอท่ี 35 อยูในระดับแกไข คําถามขอท่ี 34 และขอท่ี 36 อยูในระดับทําดี 

รายละเอียดตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) สวนภูมิภาค 

 การบริหารจัดการ 

(Management) 

การออกแบบระบบงาน 

(Design) 

การกําหนดเปาหมาย 

(Goal) 

ภาพรวม แกไข ทําดี ทําดี 

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

ระดับองคการ 

(Organization) 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

แก 

ไข 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

ทํา 

ดี 

แก 

ไข 

ภาพรวม ปรับปรุง ทําดี ทําดี 

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

ระดับหนวยงาน ทํา แก ทํา แก ทํา ทํา แก ทํา ทํา ทํา ทํา ทํา 
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(Department) ดี ไข ดี ไข ดี ดี ไข ดี ดี ดี ดี ดี 

ภาพรวม ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง 

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

ระดับบุคคล 

(Individual) 
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ผลการตอบแบบสอบถาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมประมง ภาพรวม 
สัญลักษณและความหมาย  

• สวนราชการดําเนินการเรื่องนั้นไดดีอยูแลว ควรรักษาการดําเนินการนั้นไว  

• สวนราชการควรปรับปรุงเรื่องนั้น  

• สวนราชการตองแกไขเรื่องนั้นอยางเรงดวน 
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การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม สวนราชการ ภาพรวม 

1.    ในกรณีสวนราชการยังมี Cell ที่ตองปรับปรุง (สีเหลือง) หรือ แกไข (สีแดง) ทานสามารถคลิกที่สัญลักษณ เพื่อดูคําอธบิายและ
ขอเสนอแนะของ Cell นั้นได  

2.    โดยลําดับความสําคัญของการพัฒนา สวนราชการควรเลือกตามลําดับหมายเลข Cell การกําหนดเปาหมาย , ,  จากนั้นจึง

พิจารณาการออกแบบและการบริหารจดัการในแตละระดับควบคูกันไป หรือ , หรือ , หรือ  

3.    ในกรณีที่สวนราชการของทานมีผลการดําเนินการครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็น  (สีเขียวทั้งหมด) ขอใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ
รักษาความตอเนื่อง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนตอไป โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกสวนราชการเพื่อขอเขาตรวจเยี่ยม และศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี สําหรับนาํไปเผยแพรใหกับสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชตอไป 

4.    สําหรับการดําเนินการตามตัวชีว้ัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ จะขอใหสวนราชการจัดสง
เอกสารที่สะทอนความสําเร็จของการดําเนินการที่สําคัญ โดยจะปรากฏรายละเอียดตามคูมือตัวชีว้ัดตอไป 

5.    หากสวนราชการของทานตองการพัฒนาประเด็นที่ทานทําไดดีอยูแลว  (สีเขียว) ใหดียิ่งขึ้น ทานสามารถพจิารณาแนวทางการพัฒนา
ตามการวินจิฉัยองคการดวยเคร่ืองมือ 9 Cells  

 

๔. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง ปงบประมาณ 2558 

การประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2558 ณ หองประชุมปากเปยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ ไดพิจารณาเลือก Cell 3 ซ่ึงผลการสํารวจพบวาอยูใน
ระดับปรับปรุงเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
เกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยกําหนดกิจกรรม เอกสารประกอบการพิจารณา ผูรับผิดชอบ รวมถึงแบบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด และเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน คณะทํางานฯ ไดจัดทําตัวอยางการ
รายงานตามแบบฟอรมเพ่ือใหเกิดความชัดเจนแกหนวยปฏิบัติ  

สําหรับแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการและเกณฑการใหคะแนน กรณี Cell 3 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดไวดังนี้ 

4.1 เครื่องมือการบริหารจัดการ 
1. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
2. การจัดทําขอตกลง (Performance Agreement) หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน

แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal) 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)  และ

ดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร 
(People Management) 

4.2 ขอแนะนําแนวทางการดําเนินงาน 
1. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และระดับ

หนวยงาน  
2. ทบทวนรายละเอียดหนาท่ีงาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละบุคคล

ในหนวยงานมาพิจารณา วาตอบสนองเปาประสงคในระดับสวนราชการและหนวยงานใดบาง  
3. กําหนดเปาประสงคท่ีบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน  
4. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําท่ีบุคคลตองพัฒนา  
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5. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษท่ีบุคคลไดรับมอบหมาย  
6. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค 

 ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากร 
1. การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยู ในรูปแบบของการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  

(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค (Management by 
Objectives: MBO) เปนตน  

2. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระดับ
บุคคล  

3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน 
 การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน 
 นําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาชองวาง

ระหวางระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับสมรรถนะท่ี
ไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 

2. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร 
(People Management) 
 การกําหนดสมรรถนะหั วหน างานและผูบริหารในเรื่ อง  "การบริหารคน"  (People 

Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือใหหัวหนางานและผูบริหาร

เขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 
 การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
2. กําหนดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ 
3.  กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากงานประจํา (Job Description) ท่ีตองการพัฒนา 
4. นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีมาจาก:  
 คาคะแนนของผลงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาใหเปาหมายท่ีตั้งนั้นสูงกวาเดิม (Base 

Line) หรือ 
 คาคะแนนจากการเ ทียบกับเป าหมายของหนวยงาน อ่ืน ท่ีลักษณะงานใกล เ คียง กัน 

(Benchmarking) หรือ 
 คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  
5. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Management) 
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การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" (Performance 
Management) 

 4.3 เกณฑการประเมินผลตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 
 
คะแนนการวัดระดับท่ี 1 
เกณฑท่ีกําหนด 
สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคล 
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจเปาหมายการทํางาน
ของตนเอง โดยการจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย 
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
คะแนนการวัดระดับท่ี 2 
เกณฑท่ีกําหนด 
สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและ
สวนราชการ 
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานและ
ระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว 
 
คะแนนการวัดระดับท่ี 3 
เกณฑท่ีกําหนด 
สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบป 
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดท่ีทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพ่ิมตัววัดใหมีมุมมองท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
การเพ่ิมคาเปาหมายของการวัด การเพ่ิมความเขม เปนตน พรอมท้ังกําหนดวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดท่ีมีความทาทาย เพ่ือกระตุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 
 
คะแนนการวัดระดับท่ี 4 
เกณฑท่ีกําหนด 
สวนราชการมีการส่ือสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับตัวบุคคลระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา 
คําอธิบาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 
 
คะแนนการวัดระดับท่ี 5 
เกณฑท่ีกําหนด 
สวนราชการมีระบบการส่ือสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือทําความเขาใจอยางท่ัวถึง ภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความ
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รับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความรับผิดชอบโดยตรง และจัดทํา
ขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการ
ประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
 

5. แผนพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง ปงบประมาณ 2558 
ในการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมงปงบประมาณ 2558 นั้น กรมประมงดําเนินการ

ตามขอมูลและเกณฑท่ีกําหนดตามขอ 4.2 โดยมีกระบวนการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการเพ่ือวิเคราะหและพิจารณาจัดทํา

แผนพัฒนาสมรรถนะองคการป พ.ศ. 2558 
กรมประมงไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ตาม

คําสั่งกรมประมงท่ี 204/2558 มีผูตรวจราชการเปนประธาน และผูแทนจากหนวยงานระดับกอง
เปนคณะทํางานและกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนคณะทํางานและเลขาคณะทํางาน รายละเอียด
ศึกษาจากภาคผนวก ฉ   

2. นําหลักเกณฑขอกําหนดการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ป 2558  
ผลการสํารวจท่ีไดจากการสํารวจผานระบบออนไลน “GES Survey Online” ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ. 
2557 และผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคการป 2557 เสนอท่ีประชุม  
รายละเอียดไดกลาวไวกอนหนานี้แลว 

3. กรมประมงดําเนินการจัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558 
กรมประมงไดจัดประชุมพิจารณาขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการข้ึนใน

วันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมปากเปลี่ยน ตึกจุฬาภรณ กรม
ประมง โดย 

3.1 กําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดใหมีความเชื่อมโยงตั้งแตระดับกรม กอง สวน/กลุม/ฝาย จนถึง
ระดับบุคคล ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของกรมประมง ใหสอดคลองกับ PA/ IPA/ 
งานท่ีไดรับมอบหมาย ผานระบบการประเมินรายบุคคลและ DPIS  

3.2 ใหมีการสื่อสารใหบุคลากรของหนวยงานเกิดความเขาใจในทุกระดับในเรื่องตัวชี้วัดผานชองทาง
ตางๆ เชน เอกสาร การประชุม การพูดคุย เปนตน 

3.3 ในการกําหนดตัวชี้วัดใหมีการกําหนดตัวชี้วัดโดยมีแนวทางการกําหนดท่ีทาทาย เชน การนํา
ขอมูลยอนหลังท่ีผานมาและผลการดําเนินการครั้งท่ีผานมากําหนดเปนคาระดับท่ี 3 สําหรับ
ระดับท่ี 4 และ 5 ใหเพ่ิมปริมาณท่ีทาทาย การกําหนดเกณฑการวัดอาจใชเกณฑประเภทผสม
ระหวางเชิงปริมาณและคุณภาพ (Hybrid) โดยระดับ 3 เปนเชิงปริมาณ ระดับท่ี 4 และ 5 เปน
เชิงคุณภาพ เปนตน 

3.4 ใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง มีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานตามแบบฟอรมและตามแผนท่ีกําหนด รายละเอียดแบบฟอรมการรายงานและตัวอยาง
การกรอกแบบฟอรมรายงานศึกษาไดจากภาคผนวก ช และ ซ ตามลําดับ 

4. เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการแกผูบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดเสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองคการประจําป พ.ศ. 2558 และปฏิทิน
การดําเนินการตอผูบริหารไดแก อธิบดีกรมประมงเพ่ือเห็นชอบ 
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5. ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการท่ีกําหนดโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดแจงหนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ  

6. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ โดยกลุมพัฒนา
ระบบบริหารและเสนอคณะทํางานฯ เพ่ือรับทราบและพิจารณาเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุง
ครั้งตอไป 

7. จัดทํารายงาน และเสนอผูบริหารเพ่ือทราบ ซ่ึงจะไดดําเนินการในวาระตอไป 
 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนา

สมรรถนะองคการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

 

ประชุมจัดทําแผนพัฒนาพัฒนา

สมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558 

ดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ

องคการ พ.ศ. 2558 

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 

ผลการสํารวจสมรรถนะองคการ ป 2557 

ผลการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ป 2557 

รายงาน และเสนอผูบริหารรับทราบ 

เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 

พ.ศ. 2558 แกผูบริหารเห็นชอบ 
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ภาพกระบวนการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558 
 สําหรับปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กําหนดไวตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาสมรรถนะองคการ 
2. เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ 
3. มอบหมายใหหนวยงานตางๆภายในกรมดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสู

ระดับบุคคล  
4. หนวยงานจัดตั้งคณะทํางานกําหนดตัวชี้วัดระดับกอง 
5. หนวยงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและกําหนดเปาหมายท่ีมีความทาทายระดับหนวยงาน 
6. หนวยงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองสูระดับบุคคล 
7. หนวยงานดําเนินการตามตัวชี้วัดตามท่ีไดรับการถายทอด 
8. ผูบังคับบัญชาในแตละระดับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
9. ประชุมคณะทํางานสมรรถนะองคการ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละ

หนวยงาน 
10.  คณะทํางานพัฒนาสมรรถนะองคการ รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
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บทที่ 2 
การพัฒนาสมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558 

 Cell 3 การถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดบับุคคล 
 (Individual Goal : IG) 

 ผลการสํารวจการพัฒนาสมรรถนะองคการ โดยใชเครื่องมือ 9 Cell ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
กรมประมงไดเลือกการพัฒนา Cell 3 คือ การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับ
บุคคล (Individual Goal : IG) เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จและสรางกลไกในการขับเคลื่อน 
กรมประมงจึงไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือเปนกลไกในการขับเคล่ือนการทํางาน  
กรมประมงโดยกลุมพัฒนาระบบบริหารไดเสนอใหผูบริหารพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ

พัฒนาสมรรถนะองคการ โดยออกเปนคําสั่งกรมประมงท่ี 24/2558 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2558 การแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองคการ1 เพ่ือสรางกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา กรมประมงดําเนินการ
จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนภารกิจซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจากกองตางๆ ทุกกองมีผูตรวจราชการกรมเปน
ประธานคณะทํางาน คณะทํางานฯ มีหนาท่ีในการดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดานการพัฒนาสมรรถนะองคการ พรอมเรงรัดและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติราชการ คณะทํางานดังกลาวไดประชุมเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 เวลา 
09.30 น. ณ หองประชุมปากเปยน อาคารจุฬาภรณ เพ่ือพิจารณาผลการสํารวจท่ีไดจากการสํารวจผานระบบ
ออนไลน (GES Survey Online) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมท้ังปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับผลการสํารวจการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรกรมประมง ดังนี้2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 โปรดศึกษาเพิ่มเติมในคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
2 โปรดศึกษาเพิ่มเติมในเคร่ืองมือการวินจิฉัยองคการ 9 Cells 
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ผลการตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมประมงในภาพรวม 
สัญลักษณและความหมาย  

• สวนราชการดําเนินการเรื่องนั้นไดดีอยูแลว ควรรักษาการดําเนินการนั้นไว  

• สวนราชการควรปรับปรุงเรื่องนั้น  

• สวนราชการตองแกไขเรื่องนั้นอยางเรงดวน 

ภาพรวม 

  
การบริหารจัดการ 
MANAGEMENT 

การออกแบบระบบงาน 
DESIGN 

การกําหนดเปาหมาย 
GOAL 

ระดับองคการ 
ORGANIZATION 

(สวนราชการ/จังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

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

            

ระดับหนวยงาน 
DEPARTMENT 

 

 

 

 

 

 

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

            

ระดับบุคคล 
INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

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

            

การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม สวนราชการ ภาพรวม 

1.    ในกรณีสวนราชการยังมี Cell ที่ตองปรับปรุง (สีเหลือง) หรือ แกไข  (สีแดง) ทานสามารถคลิกที่สัญลักษณ เพื่อดูคําอธบิายและ
ขอเสนอแนะของ Cell นั้นได  

2.    โดยลําดับความสําคัญของการพัฒนา สวนราชการควรเลือกตามลําดับหมายเลข Cell การกําหนดเปาหมาย , ,  จากนั้นจึง

พิจารณาการออกแบบและการบริหารจดัการในแตละระดับควบคูกันไป หรือ , หรือ , หรือ  

3.    ในกรณีที่สวนราชการของทานมีผลการดําเนินการครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็น  (สีเขียวทั้งหมด) ขอใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ

http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 5-OM_การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 4-OD_การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 7-DM_การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 6-DD_การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 9-IM_การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 8-ID_การออกแบบการทำงานระดับบุคคล (Individual Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 3-IG_การกำหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 5-OM_การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 4-OD_การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 7-DM_การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 6-DD_การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 9-IM_การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 8-ID_การออกแบบการทำงานระดับบุคคล (Individual Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 3-IG_การกำหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 5-OM_การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 4-OD_การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 7-DM_การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 6-DD_การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 9-IM_การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 8-ID_การออกแบบการทำงานระดับบุคคล (Individual Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 3-IG_การกำหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 5-OM_การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 4-OD_การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 7-DM_การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 6-DD_การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 9-IM_การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 8-ID_การออกแบบการทำงานระดับบุคคล (Individual Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 3-IG_การกำหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 5-OM_การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 4-OD_การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 7-DM_การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 6-DD_การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 9-IM_การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management).pdf
http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 8-ID_การออกแบบการทำงานระดับบุคคล (Individual Design).pdf
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http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 8-ID_การออกแบบการทำงานระดับบุคคล (Individual Design).pdf
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http://awards.opdc.go.th/ges57/9cell/Cell 9-IM_การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management).pdf
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รักษาความตอเนื่อง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนตอไป โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกสวนราชการเพื่อขอเขาตรวจเยี่ยม และศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติทีดี่ สําหรับนาํไปเผยแพรใหกับสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชตอไป 

4.    สําหรับการดําเนินการตามตัวชีว้ัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ จะขอใหสวนราชการจัดสง
เอกสารที่สะทอนความสําเร็จของการดําเนินการที่สําคัญ โดยจะปรากฏรายละเอียดตามคูมือตัวชีว้ัดตอไป 

5.    หากสวนราชการของทานตองการพัฒนาประเด็นที่ทานทําไดดีอยูแลว  (สีเขียว) ใหดียิ่งขึ้น ทานสามารถพจิารณาแนวทางการพัฒนา
ตามการวินจิฉัยองคการดวยเคร่ืองมือ 9 Cells  

 
 กรมประมงโดยคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการไดกําหนดใหทุกหนวยงาน
ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการตามแนวทางการปรับปรุง Cell 3 ท้ังนี้ไดคัดเลือกใหกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง (กตส.) เปนตัวแทนของกรมเพ่ือรับการตรวจผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดจาก 
สํานักงาน ก.พ.ร. การดําเนินการในสวนของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) ไดจัดต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง เพ่ือทําหนาท่ีในการกลั่นกรองตัวชี้วัดของกอง และพิจารณาหา
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดใหมีความยากและทาทาย คณะกรรมการไดวิเคราะหการกําหนดตัวชี้วัดของกอง
ดวยวิธีตางๆ แลวจึงคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีมีความยากและทาทาย พรอมท้ังถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสู
ระดับกลุมตางๆ ท้ังในสวนกลาง และหนวยงานสวนกลางท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาคดวย 
  
 2. การจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

กรมประมงไดจัดประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ป พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 
26 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมปากเปยน อาคารจุฬาภรณ เพ่ือพิจารณาผลการสํารวจ
ออนไลน (GES Survey Online) โดยใชเครื่องมือการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells ในการสํารวจ 
พบวาผลการตอบแบบสํารวจของกรมประมงไดพิจารณาตามลําดับความสําคัญของการพัฒนา กรมประมง
เลือกตามลําดับหมายเลข Cell การกําหนดเปาหมาย , ,  จากนั้นจึงพิจารณาการออกแบบและการ

บริหารจัดการในแตละระดับควบคูกันไป หรือ , หรือ , หรือ  เม่ือพิจารณาจากหลักการ
ดังกลาวกรมประมงจะอยูท่ี Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล 
(Individual Goal : IG) คณะทํางานจึงพิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ป พ.ศ. 2558 เพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางการดําเนินการ Cell 3 ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคการและเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแกไขสงฝายเลขานุการ ภายใน วันท่ี 10 มีนาคม 
2558 ฝายเลขานุการไดดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการสงสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว 

การดําเนินการของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) ไดนําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคการ ป 2558 ไปประยุกตปรับใชกับกองของตนเองโดยไดจัดทําแผนการถายทอดและติดตามตัวชี้วัดของ
กอง พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดของกองใหมีความยากและทาทาย รวมท้ังกําหนดแนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัด 
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดท่ีทาทาย การกําหนดคาเปาหมายท่ีทาทาย เพ่ือเปนแนวทางใหกลุมตางๆ และ
ศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงท่ีอยูในสวนภูมิภาคยึดเปนแนวปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
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3. การเสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เม่ือคณะทํางานไดประชุมพิจารณาแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการและมีการปรับปรุงแกไข 

ผานการพิจารณาจากตัวแทนจากกองตางๆ เรียบรอยแลว กลุมพัฒนาระบบบริหารในฐานะเลขานุการ
คณะทํางานไดเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการใหอธิบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ืออธิบดีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเสร็จเรียบรอยแลวจึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

การดําเนินการของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับกองดําเนินการจัดทําแผนการถายทอดและติดตามตัวชี้วัดของกองและการ
กําหนดแนวทางในการถายทอดตัวชี้วัด แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงเสนอใหผูอํานวยการกองพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกอนประกาศใหทราบและ
ถือปฏิบัติ 

 
4. การส่ือสารแผนพัฒนาสมรรถนะองคการใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ทราบท่ัวท้ังองคกร  

เม่ือแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการไดรับการพิจารณาใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว 
คณะทํางานไดดําเนินการสื่อสารเผยแพรแผนพัฒนาองคการผานกลไกคณะทํางานฯ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทน
จากกองตางๆไปถายทอดใหความรูและดําเนินการในระดับกอง พรอมท้ังกลุมพัฒนาระบบบริหารไดแจงเวียน
เปนหนังสือบันทึกขอความแจงแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการใหกองทราบและถือปฏิบัติ ท้ังนี้ไดกลุมพัฒนา
ระบบบริหารไดเผยแพรประชาสัมพันธแผนพัฒนาสมรรถนะองคการผานเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือใหกองตางๆและบุคคลท่ัวไปสามารถเขามาศึกษาเรียนรูแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการได นอกจากนี้
คณะทํางานยังไดกําหนดใหกองตางๆมีการถายทอดตัวชี้วัดใหเชื่อมโยงจากระดับกรมลงสูระดับกอง ระดับ
กลุม/ฝาย จนถึงระดับบุคคล ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดดังกลาวตองประสานสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน 
และยุทธศาสตรของกรม  

กองตางๆ ท้ัง 21 หนวยงานไดสื่อสารการดําเนินการตามตัวชี้วัดโดยมีตัวแทนของกองเปน
แกนหลักในการดําเนินงานดวยรูปแบบตางๆ อาทิ การประชุมของกองตางๆ ชี้แจงตัวชี้วัด การเชิญ ก.พ.ร. ไป
รวมประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการดําเนินการตามตัวชี้วัด การแจงเวียนเปนหนังสือบันทึกขอความ การตอบ
ขอซักถามและใหคําปรึกษาระหวางเจาหนาท่ี ก.พ.ร.และกองตางๆ การชี้แจงรายบุคคล ท้ังนี้การสื่อสารมีท้ัง
แบบทางเดียวและสองทาง  

สําหรับกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงกําหนดใหมีการประชาสัมพันธและ
สื่อสารแผนการถายทอดตัวชี้วัดและติดตามตัวชี้วัดและแนวทางในการถายทอดตัวชี้วัด แนวทางในการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ียากและทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง ใหบุคลากรของกองและบุคลากรใน
หนวยงานภายใตกองทราบโดยการแจงเวียนเปนหนังสือเปนทางการและการแจงใหทราบในท่ีประชุมของ
หนวยงาน 

 
5. การประชาสัมพันธแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558 
กลุมพัฒนาระบบบริหารในฐานะเลขานุการคณะทํางานไดดําเนินการแจงเวียนแผนพัฒนา

สมรรถนะองคการใหกองตางๆ ทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติ รวมท้ังไดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผาน
เว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหารโดยไดจัดทําแบนเนอร “การพัฒนาสมรรถนะองคการ” ไวท่ีหนาเว็บไซต
ของกลุมพัฒนาระบบบริหารใหบุคลากรของกรมประมงคนสามารถเขามาดาวนโหลดแผนการพัฒนาสมรรถนะ
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องคการ นอกจากนี้กองตางๆ อาทิ กองการเจาหนาท่ีไดสรางแบนเนอร “การพัฒนาสมรรถนะองคการ” ให
บุคลากรสามารถเขามาศึกษาแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการและดาวนโหลดแผนการพัฒนาสมรรถนะ
องคการ ป 2558 รายละเอียด ดังนี้ 

 
เว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 
เว็บไซตของศูนยสารเทศและการส่ือสาร 

กรมประมง 
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การประชาสัมพันธผานเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี 

 

  
 6. การกําหนดใหการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลเปน
ตัวช้ีวัดของหนวยงานและของผูบริหาร 

กรมประมงกําหนดใหการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุง Cell 3 การกําหนดใหการ
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล (Individual Goal : IG) ใหทุก
หนวยงานดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดใหมีความเชื่อมโยงประสานถักทอกับพันธกิจของกรมประมง วิสัยทัศนของ
กรม ยุทธศาสตรกรม ตลอดจนพันธกิจของกอง ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน PA  ตัวชี้วัดของหนวยงานภายใน IPA 
และกําหนดใหกองตางๆ ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลใหมี
ความยากและทายทาย พรอมท้ังกําหนดเปนตัวชี้วัดของกองและกําหนดเปนตัวชี้วัดของผูบริหาร 

การดําเนินการในสวนของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) ไดจัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองตัวชี้วัด คณะกรรมการไดจัดประชุมพรอมจัดทําแผนการถายทอดตัวชี้วัดและติดตามตัวชี้วัด การ
กลั่นกรองตัวชี้วัด การวิเคราะหตัวชี้วัดของกอง การกําหนดแนวทางการกลั่นกรองตัวชี้วัด การกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายท่ียากและทายทาย โดยการกําหนดตัวชี้วัดของกองไดมีการประชุมและวิเคราะหการกําหนด
ตัวชี้วัดของกองใหยากและทาทายรวมท้ังความสอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจของกรม วิสัยทัศน ยุทธศาสตร
ของกรม แผนปฏิบัติราชการของกรม ตลอดจนพันธกิจของกองและนโยบายของผูบริหารซ่ึงสามารถแสดง
ความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางพันธกิจของกรมประมงและพันธกิจของกองตรวจสอบสินคาประมง ดังนี้ 
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ตารางแสดงความสอดคลองเช่ือมโยงของพันธกิจกรมประมงกับพันธกิจของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

วิสัยทัศนกรมประมง : มุงพัฒนาและบริหารการเปล่ียนแปลง เพ่ือเปนผูนําและสรางความม่ันคงอาหารดานประมงของประเทศ ภายใตการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

กรมประมง กตส. ผอ.กตส กลุมพัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
แหลงแปรรปู

สัตวนํ้า 

กลุมตรวจสอบ
และรับรอง

คุณภาพสัตว
นํ้าและ

ผลิตภัณฑสัตว
นํ้า 

กลุมพัฒนา
ระบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพทาง

จุลินทรีย 

กลุมพัฒนา
ระบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพ
ทางเคม ี

กลุมพัฒนา
มาตรฐาน

สัตวนํ้าและ
ผลิตภัณฑ
สัตวนํ้า 

ศตส. 
สมุทรสาคร 

 

ศตส. 
สงขลา 

 

ศตส. 
สุราษฎร

ธานี 
 

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป 

พันธกิจ พันธกิจ ตัวชี้วดั รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําตลอดหวงโซ
การผลิตใหไดรับ
มาตรฐานของไทย
และสากล 

1.ควบคุมตรวจสอบ
และกํากับดูแล
สุขอนามัยของโรงงาน
แปรรูปสัตวน้ํา สถาน
แปรรูปสัตวน้ํา แหลง
ขนถาย หองเย็น 
สะพานปลา ทาเทียบ
เรือ เรือหองเย็นและ
เรือโรงงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
และขอกาํหนดของ
ประเทศคูคา 

1ระดับความสําเร็จในการ
ประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2.ระดับความสําเร็จในการ
ประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑ
มาตรฐาน 
3.รอยละของรายงานผล
การสืบหาสาเหตุสินคาถูก
ปฏิเสธการนําเขาที่แจงกลับ
ตางประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.ตรวจสอบและ
กํากับดูแลคุณภาพ
ของสินคาประมงที่
นําเขาและสงออก
ดวยกระบวนการทาง
จุลินทรีย เคมีและ
กายภาพ 

4.ระดับความสําเร็จในการ
ตรวจ Stock วัตถุดิบทูนา
นําเขาภายใตระเบียบ IUU 
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กรมประมง กตส. ผอ.กตส กลุมพัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
แหลงแปรรปู

สัตวนํ้า 

กลุมตรวจสอบ
และรับรอง

คุณภาพสัตว
นํ้าและ

ผลิตภัณฑสัตว
นํ้า 

กลุมพัฒนา
ระบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพทาง

จุลินทรีย 

กลุมพัฒนา
ระบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพ
ทางเคม ี

กลุมพัฒนา
มาตรฐาน

สัตวนํ้าและ
ผลิตภัณฑ
สัตวนํ้า 

ศตส. 
สมุทรสาคร 

 

ศตส. 
สงขลา 

 

ศตส. 
สุราษฎร

ธานี 
 

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป 

พันธกิจ พันธกิจ ตัวชี้วดั รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

 
 3.ควบคุม ตรวจสอบ

และกํากับดูแลแหลง
เพาะเล้ียงและแหลง
จับสัตวน้ํา รวมทั้ง
คุณภาพของสัตวน้ํา 
เพื่อการรับรองการ
สงออกของประเทศคู
คา 

5.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการภายใตระเบียบ 
IUU 
6.รอยละของจํานวน
ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผาน
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย 
 

  
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 4.ใหบริการ
หองปฏิบัติการอางอิง
ดานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงแกกรม
และผูประกอบการ
ผลิตสินคาประมง 

7.จํานวนตัวอยางที่ไดรับ
การตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

   
 

 
 

 
 

    

 5.จัดทําและรักษา
ระบบการตรวจสอบ
สินคาประมงให
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

8.รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการการ
ตรวจวิเคราะห (ยกเวนกรณี
ระบบเครือขายมีปญหา 
เคร่ืองมือชํารุดและการ
วิเคราะหซํ้าเพื่อยืนยันผล 
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กรมประมง กตส. ผอ.กตส กลุมพัฒนา
ระบบ

คุณภาพ
แหลงแปรรปู

สัตวนํ้า 

กลุมตรวจสอบ
และรับรอง

คุณภาพสัตว
นํ้าและ

ผลิตภัณฑสัตว
นํ้า 

กลุมพัฒนา
ระบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพทาง

จุลินทรีย 

กลุมพัฒนา
ระบบ

ตรวจสอบ
คุณภาพ
ทางเคม ี

กลุมพัฒนา
มาตรฐาน

สัตวนํ้าและ
ผลิตภัณฑ
สัตวนํ้า 

ศตส. 
สมุทรสาคร 

 

ศตส. 
สงขลา 

 

ศตส. 
สุราษฎร

ธานี 
 

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป 

พันธกิจ พันธกิจ ตัวชี้วดั รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั 

  9.ระดับความสําเร็จของการ
ทบทวนเอกสารในระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025 

    
 

     

  10.ระดับความสําเร็จของ
การไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17020 

         

  11.รอยละการเบิกจายเงิน
งบประมาณในภาพรวม 

         

  12.รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายงบ
ลงทุน 

         

  13.รอยละเฉล่ียของ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานดานบัญชีไดตาม
เกณฑที่กําหนด 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 กบัพันธกิจของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 
วิสัยทัศนกรมประมง :  มุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนผูนําและสรางความมั่นคงอาหารดานประมงของประเทศ  
  ภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการผลิต

สัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารทรัพยากร 

สัตวน้ําใหยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การวิจยัและพัฒนาวิชาการและ 

เทคโนโลยีการประมง 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาบุคลากรและองคกร 

กรมประมง 

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

พันธกิจที ่5 
จัดทําและรักษาระบบตรวจสอบ

คุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 

พันธกิจที ่6 
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
สุขลักษณะและกระบวนการผลิต

ของสถานประกอบการใหสอดคลอง
กับตางประเทศ 

พันธกิจที ่7 
ศึกษาวิจยัและพัฒนาวธิีการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสินคาประมงให

เปนไปตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจที ่8 
ใหบริการวิชาการดานการ

ตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินคา

ประมง 

พันธกิจที ่9 
ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานหนวยอื่นที่เกีย่วของและ

ที่ไดรับมอบหมาย 

พันธกิจที ่1 
ควบคุม ตรวจสอบ กาํกับดูแล

สุขอนามัยโรงงาน สถานแปรรูปสัตว
น้ําเบื้องตน  สถานบรรจุ แหลงขน
ถาย หองเย็น สะพานปลา ทาเทยีบ

   

พันธกิจที ่2 
ตรวจสอบและกํากับดูแลคุณภาพสินคา

ประมงที่นําและเขาสงออกดวยกระบวนการ
ทางจุลินทรีย เคมี และกายภาพ 

พันธกิจที ่3 
ควบคุมและกํากับดูแลแหลงเพาะเล้ียงและ

แหลงจับสัตวน้ําเพือ่รองรับการสงออก 

พันธกิจที ่4 
ใหบริการหองปฏิบัติการอางอิงการตรวจวิเคราะห

คุณภาพสินคาประมง 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง 

 

วิสัยทัศน  “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล” 
ยุทธศาสตร  “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและรับรองคุณภาพสินคาสัตว

น้ําสงออกใหไดมาตรฐาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

กลุมพัฒนาระบบคุณภาพแหลง 
แปรรปสัตวน้ํา 

กลุมพัฒนาระบบคุณภาพ 
แหลงแปรรูปสัตวน้ํา 

 

 
 

ตัวช้ีวัด 
1.ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตาม
เกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ 
4. ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
5.รอยละในการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม  

 
 

กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 

ตัวช้ีวัด 
1.ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU 
2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการภายใต
กฎระเบียบ IUU 
3. ระดับความสําเร็จของการได รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
4. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย 

 

ตัวช้ีวัด 
1.รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ 
2. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบ 
ทูนานําเขาภายใตระเบียบ IUU 
3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห
คุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. ระดับความสําเร็จของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 
4. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
งบลงทุน 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง (Cascading) 

 

วิสัยทัศน  “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล” 
ยุทธศาสตร  “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและรับรองคุณภาพสินคาสัตว

น้ําสงออกใหไดมาตรฐาน” 

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

กลุมพัฒนาระบบคุณภาพ 
แหลงแปรรูปสัตวน้ํา 

 

ตัวช้ีวัด 
1.ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตาม
เกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ 
4. ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
5.รอยละในการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม  

กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 

ตัวช้ีวัด 
1.ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU 
2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการภายใต
กฎระเบียบ IUU 
3. ระดับความสําเร็จของการได รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
4. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

กลุมพัฒนามาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา 

 

ตัวช้ีวัด 
1.จํานวนตัวอยางที่ ได รับการตรวจวิ เคราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 
2. ระดับความสําเร็จของการได รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

ฝายบริหารท่ัวไป 
 

ตัวช้ีวัด 
1.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
งบลงทุน 
2. รอยละเฉล่ียของความสําเร็จในการดําเนินการ
งานดานบัญชีไดตามเกณฑที่กําหนด 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง 

 

วิสัยทัศน  “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล” 
ยุทธศาสตร  “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและรับรองคุณภาพสินคาสัตว

น้ําสงออกใหไดมาตรฐาน” 

 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําสมุทรสาคร 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตาม
เกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ 
4. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU 
5. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการภายใต
กฎระเบียบ IUU 
6.รอยละของจํานวนผลิตภัณฑ สัตวน้ํ าที่ผาน
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย 
7.จํานวนตัวอยางที่ ได รับการตรวจวิ เคราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 
8.รอยละความสําเ ร็จในการดํา เนินการตาม
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการตรวจ
วิเคราะห 
9.ระดับความสําเร็จของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
10.ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
11.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตาม
เกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ 
4. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU 
5.รอยละของจํานวนผลิตภัณฑ สัตวน้ํ าที่ผาน
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย 
6.จํานวนตัวอยางที่ ได รับการตรวจวิ เคราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 
7.รอยละความสําเ ร็จในการดํา เนินการตาม
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการตรวจ
วิเคราะห 
8.ระดับความสําเร็จของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
9. ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
10.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 
11.รอยละเฉล่ียของความสําเร็จในการดําเนินการ
งานดานบัญชีไดตามเกณฑที่กําหนด 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง 

 
วิสัยทัศน  “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล” 

ยุทธศาสตร  “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้าํและรับรอง
คุณภาพสินคาสัตวน้ําสงออกใหไดมาตรฐาน” 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี 

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตาม
เกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน 
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 
3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ 
4. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU 
5.รอยละของจํานวนผลิตภัณฑ สัตวน้ํ าที่ผาน
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย 
6.จํานวนตัวอยางที่ ได รับการตรวจวิ เคราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 
7.รอยละความสําเ ร็จในการดํา เนินการตาม
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการตรวจ
วิเคราะห 
8.ระดับความสําเร็จของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
9. ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
10.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล  
(Individual Goal : IG) 

 
 

กลุมพัฒนาระบบคุณภาพ 
แหลงแปรรูปสัตวน้ํา 

 

1.ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 

 

3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุสินคาถูก
ปฏิเสธ 

 

4. ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

5.รอยละในการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม  

 

หมายเหตุ  
            O หมายถึง Owner 
             S หมายถึง Supporter 

1. นางกิ่งเดือน สมจิตร (O) 
2. น.ส.นิศานาถ ตัณทัยย (S) 
3. น.ส.สุรินทรพร ยิ้มกัน (S) 
4.น.ส กนกภรณ ชูขวัญชาญณรงค (S) 

1. นางกิ่งเดือน สมจิตร (O) 
2. น.ส.นิศานาถ ตัณทัยย (S) 
3. น.ส.สุรินทรพร ยิ้มกัน (S) 
4.น.ส กนกภรณ ชูขวัญชาญณรงค (S) 

1. นางกิ่งเดือน สมจิตร (O) 
2. น.ส.นิศานาถ ตัณทัยย (S) 
3. น.ส.สุรินทรพร ยิ้มกัน (S) 
4.น.ส กนกภรณ ชขวัญชาญณรงค (S) 

1. นางกิ่งเดือน สมจิตร (O) 
2. น.ส.นิศานาถ ตัณทัยย (S) 
3. น.ส.สุรินทรพร ยิ้มกัน (S) 
4.น.ส กนกภรณ ชูขวัญชาญณรงค (S) 

1. นางกิ่งเดือน สมจิตร (O) 
2. น.ส.นิศานาถ ตัณทัยย (S) 
3. น.ส.สุรินทรพร ยิ้มกัน (S) 
4.น.ส กนกภรณ ชูขวัญชาญณรงค (S) 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล  
(Individual Goal : IG) 

 
 

กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 

1.ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทูนา
นําเขาภายใตระเบียบ IUU 

2. ระดับความสําเร็จในการดําเนินการภายใตกฎระเบียบ 
IUU 

3.ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 

 

หมายเหตุ  
            O หมายถึง Owner 
             S หมายถึง Supporter 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล  
(Individual Goal : IG) 

 
 

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย 

 

1.รอยละของจํานวนผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผานมาตรฐาน
เชื้อจุลินทรีย 

2. จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 

3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 

 

 

หมายเหตุ  
            O หมายถึง Owner 
             S หมายถึง Supporter 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 

1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O) 
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S) 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล  
(Individual Goal : IG) 

 
 

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
 

1.ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

2. จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 

3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 

 

 

หมายเหตุ  
            O หมายถึง Owner 
             S หมายถึง Supporter 

1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O) 
2. น.ส. ลินดา แซลก (S) 
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S) 

1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O) 
2. น.ส. ลินดา แซลก (S) 
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S) 

1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O) 
2. น.ส. ลินดา แซลก (S) 
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S) 

1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O) 
2. น.ส. ลินดา แซลก (S) 
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S) 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล  
(Individual Goal : IG) 

 
 

กลุมพัฒนามาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา 

 

1.ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

2. จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด 

3. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 

 

 

หมายเหตุ  
            O หมายถึง Owner 
             S หมายถึง Supporter 

1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O) 
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S) 

1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O) 
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S) 

1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O) 
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S) 

1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O) 
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S) 
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล  
(Individual Goal : IG) 

 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 
 

1. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 2. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 

 

 

หมายเหตุ  
            O หมายถึง Owner 
             S หมายถึง Supporter 

1. นางชนาฉัตร จิตรักษ (O) 
2. นางอุไร สืบสุข (S) 

1. นางชนาฉัตร จิตรักษ (O) 
2. นางอุไร สืบสุข (S) 
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แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 กบัพันธกิจ-ตัวช้ีวัดของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 
ยุทธศาสตรกรมประมง 
 
 
 
พันธกิจของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 
 
 

 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 5 
จัดทําและรักษาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา

ประมงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 6 
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาสุขลักษณะ

และกระบวนการผลิตของสถานประกอบการให
สอดคลองกับตางประเทศ 

พันธกิจที่ 7 
ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห

คุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

พันธกิจที่ 8 
ใหบรกิารวิชาการดานการตรวจสอบ การ

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
ประมง 

พันธกิจที่ 9 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

หนวยอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงาน

ตามเกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปร

รูปเบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 3 
รอยละของการรายงานผลการสืบหา

สาเหตุสินคาถูกปฏิเสธ 

ตัวชี้วัดที่ 4 
ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock 
วัตถุดิบทูนานําเขาภายใตระเบียบ IUU 

ตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการภายใต

กฎระเบียบ IUU 

ตัวชี้วัดที่ 6 
รอยละของจํานวนผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผาน

มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย 

ตัวชี้วัดที่ 7 
จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะห

คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่
กําหนด 

ตัวชี้วัดที่ 8 
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม

มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการตรวจ
วิเคราะห 

ตัวชี้วัดที่ 9 
ระดับความสําเร็จของการทบทวน
เอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC 

17025 

ตัวชี้วัดที่ 10 
ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง

ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

ตัวชี้วัดที่ 11 
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การเพ่ิมผลผลิตสัตวน้ํา 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตวน้ํา

และผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารทรัพยากร 

สัตวน้ําใหย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การวิจัยและพัฒนาวิชาการและ 

เทคโนโลยีการประมง 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาบุคลากรและองคกร 

พันธกิจที่ 1 
ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลสุขอนามัยโรงงาน 

สถานแปรรูปสัตวนํ้าเบื้องตน  สถานบรรจุ 
แหลงขนถาย หองเย็น สะพานปลา ทาเทียบ

เรือ เรือหองเย็น เรือโรงงาน 

พันธกิจที่ 2 
ตรวจสอบและกํากบัดูแลคุณภาพสินคาประมงที่นําและเขา
สงออกดวยกระบวนการทางจลุินทรีย เคมี และกายภาพ 

พันธกิจที่ 3 
ควบคุมและกํากบัดูแลแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงจบัสัตวนํ้าเพื่อ

รองรับการสงออก 

พันธกิจที่ 4 
ใหบรกิารหองปฏิบัติการอางองิการตรวจวิเคราะหคุณภาพสนิคา

ประมง 

ตัวชี้วัดที่ 12 
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน 

ตัวชี้วัดที่ 13 
รอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการงานดานบัญชีไดตามเกณฑที่กําหนด 
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สําหรับแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคลใหมีความทาทาย กองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงกําหนดแนวทางในการกลั่นกรองตัวชี้วัด ดังนี้ 

แนวทางการกล่ันกรองตัวช้ีวัดท่ีทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) 
1. กําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของกรมประมง 
2.  ถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองฯ สูผูอํานวยการศูนย/หัวหนากลุม/ หัวหนาฝายฯ และมีการ

ถายทอดลงสูผูปฏิบัติ 
3. พิจารณาตัวชี้วัดตามกระบวนการปฏิบัติงานของแตละศูนย/กลุม/ฝายฯ เพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมในการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตรของกรม
ประมง 

4. พิจารณาจากประเด็นปญหาและประเด็นท่ีตองปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือจะไดปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน มีความถูกตองและรักษาคุณภาพการปฏิบัติ 

 
แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) 

1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลใหครอบคลุมมากข้ึน โดยปรับเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เปนการวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative) และการวัดในเชิงข้ันตอน (Milestone) 

2. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหยากและทาทายมากข้ึน 
3. ปรับเปลี่ยนคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหทาทายมากข้ึน 

 
แนวทางการกําหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดท่ีทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

1. กําหนดคาเปาหมายโดยเปรียบเทียบจากผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 
2. กําหนดคาเปาหมายจากมาตรซานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 

 
 วิธีการกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดท่ีทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 

1. กําหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณใหมีความยากและทาทายมากข้ึน โดยกําหนดคาเปาหมายท่ีเปน
คามาตรฐานท่ัวไประดับท่ี 3 สวนคาเปาหมายระดับท่ี 4 มีความยากปานกลาง และระดับท่ี 5  
คาเปาหมายในระดับท่ีมีความทาทาย มีความยากคอนขางมาก โอกาสสําเร็จนอยกวา 50% 

2. กําหนดคาเปาหมายในเชิงคุณภาพของงานใหยากและทาทายมากข้ึน 
 

7. การกําหนดใหกองตางๆ ถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล 
กรมประมงกําหนดใหกองตางๆ ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู

ระดับบุคคล โดยอาศัยกลไกคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อน ท้ังนี้ การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
บุคคลตองมีความยากและทาทาย พรอมกําหนดใหมีการรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานรายงาน
ใหคณะทํางานทราบในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน นอกจากนี้ กรมประมงไดคัดเลือกใหกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง (กตส.) เปนตัวแทนของกรมเพ่ือเตรียมความพรอมในสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน ในขณะเดียวกันทุกหนวยงานท่ีไมไดเปนตัวแทนของกรมก็ตองดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดตาม
แผนการปรับปรุง Cell 3 ซ่ึงไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสมรรถนะองคการท่ีจะตองดําเนินการท่ัวท้ังองคการท้ัง
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หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ท้ังนี้การกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการและมีการรายงานผลท้ังใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนเสร็จเรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ 100  

 
8. การดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล 
หนวยงานตางๆ หรือกองตางๆ ท่ีสังกัดกรมประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงาน

ลงสูระดับบุคคลในลักษณะองครวม กลาวคือมีการดําเนินการท่ัวท้ังองคกร ไมวาหนวยงานนั้นจะไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนของกรมหรือไม ไมวาจะเปนหนวยงานหลักหรือหนวยงานสนับสนุนก็มีการดําเนินการเฉก
เชนเดียวกัน การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวในภาพรวมของหนวยงานยอยหรือของกองตางๆ โดยกรมประมงได
กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลโดยไดมีการประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมง เพ่ือใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหนวยงานตางๆ ภายตักรมประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถ
สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ 

 
การคัดกรองตัวช้ีวัด  
1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) โดยการกําหนด

ตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของกรมและของกองถายทอดจากระดับบนลงลางจากระดับกองลงสู
หัวหนากลุมตางๆ และถายทอดลงสูผูปฏิบัติจนถึงผูปฏิบัติระดับลางสุดของกระบวนงาน โดยกระจายน้ําหนัก
ลงเปนระดับข้ันจนถึงข้ันลางสุด 

2. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer- Focus Method) โดยการสอบถาม
ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย เก่ียวกับความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงานแลว
นํามากําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) โดยการคลี่กระบวนงาน
ท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดแลวกระจายน้ําหนักและถายทอดตัวชี้วัดตามข้ันตอนของกระบวนงานตั้งแตตน
จนสิ้นสุดกระบวนงาน 

4. การพิจารณาจากประเด็นท่ีตองปรับปรุง (Issue Driven) โดยการพิจารณาประเด็นตางๆ จากการ
ใหบริการของหนวยงานแลวพบวามีประเด็นท่ีจะตองมาปรับปรุงโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพ่ือ
จะไดปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ 

 
การกําหนดตัวช้ีวัดท่ีทาทาย 
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล (Method) หรือการใชตัวชี้วัดในมุมมองท่ีครอบคลุมมากข้ึน อาทิ การ

ปรับเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปริมาณ (Quantitative) เปนการวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดแบบ
ข้ันตอน (Milestone)หรือการวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)   

2. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดท่ียากและทาทายมากข้ึน  
3. ปรับเปลี่ยนคาเปาหมายของและตัวชี้วัดใหยากและทาทายมากข้ึน 
4. ปรับเปลี่ยนการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพท้ังในเชิงผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ 

(Impact) 
  



38 

 

การกําหนดคาเปาหมายตัวช้ีวัดท่ีทาทาย 
1. การกําหนดคาเปาหมายท่ีเปรียบเทียบจากผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา (Baseline)  
2. การเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกับหนวยงานอ่ืน (Benchmarking) 
3. การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 
 
วิธีการกําหนดคาเปาหมายท่ีทาทาย 
1. การกําหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณใหมีความยากและทาทายมากข้ึน อาทิ กําหนดคาเปาหมายไว 5 

ระดับ และกําหนดคาเปาหมายท่ีเปนคามาตรฐานโดยท่ัวไปอยูในระดับ 3 ระดับ = 4 คาเปาหมายท่ีมีความ
ยากปานกลาง ระดับ 5 = คาเปาหมายในระดับทาทายมีความยากคอนขางมากโอกาสสําเร็จ <50% 

2. การกําหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพใหมีความยากและทาทายมากข้ึน อาทิ การกําหนดคาเปา
หมายความพึงพอใจ ระดับ 3 = 75% 

3. การกําหนดคาเปาหมายในเชิงข้ันตอน (Milestone) ใหมีความยากและทาทาย อาทิ ควร
กําหนดคาเปาหมายท่ีวัดในเชิงคุณภาพของงานท่ีเนนผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกวา
การกําหนดคาเปาหมายในเชิงกระบวนการ (Process) 

4. การกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) ควรวัดผลสําเร็จของงาน หรือผลสัมฤทธิ์ 
ของงานท่ีวัดท้ังผลผลิต (Output) และผลลัพธของงาน (Outcome) 

 สําหรับการดําเนินงานของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจาก 
พันธกิจของกรมลงสูพันธกิจของกองและกําหนดตัวชี้วัดของกอง 12 ตัวชี้วัดถายทอดลงสูกลุมตางภายใตกอง 5 
กลุม และ 3 ศูนยท่ีตั้งอยูสวนภูมิภาคมีการดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกิจของกองและของกรม 

9. การติดตามประเมินผลการดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล 
 กรมประมงกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายใตกอง โดย
กําหนดใหหนวยงานรายงานผลความกาวหนาใหคณะทํางานทราบในรอบ 6 เดือน กําหนดสงรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และกําหนดใหสงผลการดําเนินการรอบ 12 เดือน 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ทุกหนวยงานไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานใหฝายเลขานุการเรียบรอยแลว  
คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากกรมประมงกําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดท่ัวท้ังองคการมิไดใหดําเนินการเพียง
หนวยงานใด หนวยงานหนึ่ง หากเปนการดําเนินการโดยองครวม 
 การดําเนินงานในสวนของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงไดกําหนดแผนในการติดตามตัวชี้วัด
และกําหนดรูปแบบในการสื่อสารและการติดตามประเมินผลโดยกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 
6 เดือนและ 12 เดือน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการและแผนการติดตามตัวชี้วัดของ
กอง โดยกําหนดใหแจงเวียนเปนทางการใหทุกคนทราบแผนการดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผลโดย
กําหนดใหหัวหนากลุมแตละกลุมและหัวหนาศูนยแตละศูนยติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละ
บุคคลพรอมรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุมใหผูบริหารทราบผลการดําเนินงาน 
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10. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล 
 กรมประมงกําหนดใหเลขานุการคณะทํางานฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดําเนินการถายทอด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล รายงานใหคณะทํางานพิจารณาและรายงานผล
ใหกรมทราบ พรอมจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางแกไข ตลอดจนขอเสนอในการปรับปรุงเสนอใหกรมทราบ
เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงในปตอไป 
 

11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
 ผลจากการดําเนินการในการพัฒนาสมรรถนะองคการประจําป 2558 พบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. บุคลากรบางสวนยังไมตระหนักรูถึงคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
เนื่องจาก การพัฒนาสมรรถนะองคการเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับคนหรือบุคลากรของหนวยงานเปนสําคัญและ
เปนการปรับเปลี่ยนวิถีคิด วิถีชีวิต การทํางานประจํา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ซ่ึงบุคคลไมชอบการ
เปลี่ยนแปลง ตอตานการเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติท่ีไมดีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานท่ียังยึดติดอยูกับการทํางานแบบเดิมๆ 

2. การทํางานท่ีผานมาในอดีตไมมีตัวชี้วัดในการทํางาน ตอมาจนถึงปจจุบันมีตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและเปนตัวชี้วัดท่ีเนนการวัดท่ีผลลัพธของงานสงผลใหคนยังตอตานการจัดทําตัวชี้วัดและทัศนคติท่ี
ไมดีกับการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดตัวชี้วัดจึงเปนเพียงพิธีกรรมอยางหนึ่งในการดําเนินการ
เพ่ือใหเสร็จสมบูรณตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด การกําหนดตัวชี้วัดมิไดถูกนําไปปฏิบัติและวัดผลการปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง 

3. การกําหนดตัวชี้วัดในอดีตท่ีผานมามักจะกําหนดตัวชี้วัดท่ีงานๆ สามารถดําเนินการไดอยูแลว
และประเมินผลการปฏิบัติงานผานและไดเต็ม ซ่ึงหาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไมผานอาจจะมีผลตอ
ผูปฏิบัติงานได ผูบังคับบัญชาก็อาจจะตําหนิได เนื่องจากผูบังคับบัญชาก็จะไมผานตัวชี้วัดดังกลาวดวยและท่ี
สําคัญเหตุการณดังกลาวจะสงผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคนดังกลาวดวย 
เพราะผูบังคับบัญชามีอํานาจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานและการใหคุณใหโทษ 
สามารถหักคะแนนกดลงใหต่ําก็ไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา ประกอบกับการประเมินสมรรถนะใน
การทํางานของบุคคลก็ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาแตละคน แมวาจะอางระบบการประเมินผลอยางดี
ผานระบบ DPIS ก็ตาม แมวาผูปฏิบัติงานจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเปนอยางไรก็ตามแตทายท่ีสุด
ผูบังคับบัญชาเทานั้นท่ีจะใชดุลยพินิจในการพิจารณา 

4. การกําหนดตัวชี้วัดท่ีผานมาอาจไมถูกนําไปใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน สืบเนื่องจากอํานาจใน
การพิจารณาใหคุณ ใหโทษของเจาหนาท่ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา การเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจใชใน
ลักษณะแบงสันปนสวนกันไป อยูแบบพ่ีนองผองเพ่ือนสลับกันไปในลักษณะถอยที ถอยอาศัย การจัดทําตัวชี้วัด
สง ก.พ.ร. ก็ทําสงใหเสร็จตามกําหนดระยะเวลาซ่ึงเปนเพียงพิธีกรรมท่ีสรางความชอบธรรมใหกับการพิจารณา
ความดี ความชอบของผูบังคับบัญชาเทานั้น 

5. การกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายไมถูกนําไปใชในทางปฏิบัติจริง เนื่องจากในทางปฏิบัติการ
กําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายแลวสงผลใหตัวเองไมผานตัวชี้วัด หรือท่ีเรียกวาตกตัวชี้วัดนั่นเอง ซ่ึงจะสงผล
ตอการเลื่อนเงินเดือนหรือผลประโยชนของตนเอง คงไมมีใครท่ีตองการใหตนเองตกตัวชี้วัดและไดเงินเดือน
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นอย และคงไมมีใครท่ีตองการเสียผลประโยชน ดังนั้นการท่ีจะกําหนดใหตัวชี้วัดยากและทายทายสงผลให
ตนเองตกตัวชี้วัดจึงเปนสิ่งท่ีทําไดยากและไมมีใครตองการจะทําเชนนั้น การกําหนดตัวชี้วัดใหยากและทาทาย
จึงเปนสิ่งท่ีสวนทางกันกับการประเมินการข้ึนเงินเดือนหรือสวนทางกับผลประโยชนไมวาจะเปนไปในรูปแบบ
ใดก็ตาม ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายจึงถูกกําหนดอยูในวิสัยท่ีทําได ไมตกตัวชี้วัด ผานตัวชี้วัด
คัวนั้นแนนอน หรือการกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายไมถูกนํามาปฏิบัติยางจริงจัง การกําหนดตัวชี้วัดท่ียาก
และทาทายไมถูกนํามาใชในการวัดและประเมินผลการทํางานอยางแทจริง หากแตยังอยูในอํานาจและดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชามีตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือใน
เชิงการบริหารของผูบังคับบัญชาเทานั้น 
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บทที่ 3  
บทวิเคราะห 

 
 การพัฒนาสมรรถนะองคการป 2558 กรมประมงไดสํารวจขอมูลออนไลนโดยใชเครื่องมือการวินิจฉัย
องคกร 9 Cells และกรมประมงไดคัดเลือกท่ีจะปรับปรุงสมรรถนะองคการ Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล (Individual Goal: IG) กรมประมงกําหนดใหแตละกอง
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลเปนตัวชี้วัดของกองและเปน
ตัวชี้วัดของผูบริหาร กําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับพันธกิจของกรมและพันธกิจของกอง 
รวมท้ังการกําหนดตัวชี้วัดในแตละระดับตองมีความยากและทาทาย ซ่ึงความยากและทาทายของตัวชี้วัดมี
วิธีการและแนวคิดในการดําเนินการดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 สําหรับบทวิเคราะหการพัฒนาสมรรถนะองคการ
ของกรมประมงสามารถวิเคราะหได ดังนี้  
 
 1. การกําหนดแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานของเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ 9 Cells 
ยังไมสะทอนการปฏิบัติงานท่ีแทจริง  
 สืบเนื่องจากผลสํารวจการพัฒนาองคการของกรมประมงและการใชเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ 9 
Cells เปนเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะหองคการ และกรมประมงเลือกการพัฒนาสมรรถนะองคการตาม 
แนวทางการพัฒนา Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล การกําหนด
ตัวชี้วัดท่ียากและทาทายไมไดสะทอนการทํางานท่ีแทจริง โดยเฉพาะการกําหนดคาเปาหมายในระยะ 1 ป 
และ 5 ป เนื่องจากในสภาพการณทํางานท่ีแทจริงมิไดกําหนดตัวชี้วัดระยะยาว 3 -5 ป เพราะการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีดีและมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณของงาน และการปฏิบัติงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังนโยบายและวิสัยทัศนขององคการท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการกําหนดกรอบในการ
ประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดตัวชี้วัดก็ตองเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหเกิดการ
ประสานสอดคลองถักทอในการทํางานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด วิธีการวัด 
รูปแบบการวัด การปรับเปลี่ยนคาเปาหมาย การติดตามประเมินผลเปนตน เพราะตัวชี้วัดท่ีดีมิใชจะสามารถใช
ตัวชี้วัดตัวเดียวหรือตัวเดิมไดตลอดไปชั่วกาลนาน หากแตจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยืดหยุนเพ่ือให
เกิดการวัดท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวัดท่ีคุณภาพของงาน และสะทอนผลการปฏิบัติงานท่ีแทจริง ดังนั้น การ
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระยะยาวของตัวชี้วัดจึงมิไดสะทอนการปฏิบัติงานท่ีแทจริงเทาใดนัก 
 
 2. การกําหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติราชการ (PA) เปนการกําหนดมาจากสวนกลางหรือสํานักงาน 
ก.พ.ร.  
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
มักจะถูกกําหนดมาจากสวนกลางหรือสํานักงาน ก.พ.ร. มีการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด วิธีการวัด รูปแบบ
การวัด การติดตามประเมินผลมาจากสํานักงาน ก.พ.ร. ราวกับวามีคําตอบอยูแลว  ในทางปฏิบัติเม่ือมีการ
ถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลและการกําหนดตัวชี้วัดใหยากและทาทายหนวยงานไม
สามารถแกไขเปนอยางอ่ืนได แมกระท่ังการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดก็จะถูกกําหนดมาจากสวนกลางหรือ
สํานักงาน ก.พ.ร. เสร็จเรียบรอยแลว การจะกําหนดหรือคิดเปนอยางอ่ืน คอนขางจะเปนไปไมไดและทุก
หนวยงานก็ตองดําเนินการตามนี้ การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลจะเลือกบางตัวชี้วัด
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ไดหรือไม คําตอบคงจะไมได เนื่องจากจะตองถายทอดตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
จนถึงคนสุดทายของการปฏิบัติงานของกระบวนงานหรือข้ันสุดทายของการดําเนินการตามตัวชี้วัด เม่ือรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตองแสดงใหเห็นท่ีมาของตัวชี้วัด วิธีการคิด การกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาย 
รวมท้ังการกําหนดเปาหมาย หนวยงานยอยไมสามารถรูไดวา สํานักงาน ก.พ.ร. มีวิธีการคิดและกําหนดตัวชี้วัด
ดังกลาวไดมาอยางไร ทาทายหรือไม มีความยากหรือไม วิธีการกําหนดตัวชี้วัดไดมาอยางไร เหลานี้เปน
ประเด็นปญหาท่ีหนวยปฏิบัติไมสามารถระบุหรืออธิบายถึงท่ีมาของตัวชี้วัด และความยากและทาทายของ
ตัวชี้วัดเพราะไมรูวาสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดมา โดยเนื้อแทมีหลักคิดและวิธีการคิดเปนเชนไร แตหากจะไม
ถายทอดตัวชี้วัดดังกลาวก็คงจะไมสามารถกระทําได เนื่องจากเปนตัวชี้วัดภาคบังคับท่ีตองทํา และถูก
กําหนดใหลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการ ดังนั้นตัวชี้วัดดังกลาวจึงเปนตัวชี้วัดท่ีตองกระทําและมีสภาพ
บังคับแตหนวยงานไมสามารถอธิบายท่ีมาและวิธีคิดแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด การอธิบายถึงความยาก
และความทาทายของตัวชี้วัดไมได 
 ในขณะเดียวกันหากเปนตัวชี้วัดท่ีสวนราชการกําหนดข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สวนราชการจะสามารถอธิบายไดวามีท่ีมาของตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด วิธีการวัด รูปแบบ
ของการวัด ตลอดจนการติดตามประเมินผลและจะสามารถอธิบายไดวา การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวมีความ
ยาก มีความทาทายอยางไร มากนอยแคไหน อยางไร การกําหนดตัวชี้วัดเชนนี้จึงจะสะทอนใหเห็นคุณภาพของ
การปฏิบัติงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง (Result Base Management: RBM) 
 

3. การใหคํานิยามและการกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดยังมีความคลุมเครือสงผลใหการ
ปฏิบัติงานจริงประสบปญหาในทางปฏิบัต ิ
 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาองคการของหนวยงานท่ีเลือกปรับปรุง
สมรรถนะองคการ Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ซ่ึงมีเพียง
แนวทางท่ีกําหนดใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทาย การกําหนดดังกลาวก็มิไดกําหนดให
รายละเอียดท่ีชัดเจนวา คําวา “ยาก” มีเกณฑในการวัดขนาดไหนวายาก และความยากมีมากนอยแคไหน 
อยางไร ไมไดอธิบายชัดเจน คําวา “ทาทาย” ก็เชนกัน ก็มิไดอธิบายใหชัดเจนวาความทายทายหมายถึงอะไร 
มีเกณฑในการวัดความทาทายอยางไร มีความเขมขนาดไหน การปฏิบัติงานเชนไรจึงจะเรียกวาทาทายหรือถือ
วาทาทาย การทาทายมีระดับความทาทายมากนอยแคไหน อยางไร สิ่งเหลานี้ยังเปนนามธรรมและยังไมชัดเจน 
เมือไมมีเกณฑในการวัดท่ีแนนอนตายตัว ปลอยใหหนวยงานกําหนดกันเองวา การกําหนดตัวชี้วัดตองมีความ
ยากและทาทายแลวแตหนวยงานจะคิด ใหอิสระ เสรีในการกําหนด 
 เหลานี้จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตามมาคือ เกิดความลักลั่นในการกําหนดตัวชี้วัดของแตละ
หนวยงาน บางหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดท่ีงายๆ ไมทาทายแตหนวยงานนั้นถือวายากและทาทายแลว ในขณะท่ี
การอีกบางหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดท่ีคอนขางยากและทาทายมากกวา สงผลใหเกิดการเปรียบเทียบการ
กําหนดตัวชี้วัดท่ีแตกตางกัน ถึงแมจะมีขออางวาเปนคนละสวนงานกัน ลักษณะงานท่ีแตกตางกัน เปน
หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน การกําหนดตัวชี้วัดจึงแตกตางกัน ความยากงายในการกําหนดตัวชี้วัด
ก็จะแตกตางกันไปดวย จะนําไปเปรียบเทียบกันมิได ซ่ึงก็ยังเปนประเด็นท่ีตองมีการถกเถียงกันอีกตอไป 
 การกําหนดเกณฑการวัดผลตัวชี้วัดก็จะเปนเพียงการวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
องคการซ่ึงจะมุงเนนท่ีการวัดเชิงกระบวนการมากกวาจะวัดท่ีผลของงาน ซ่ึงจะเห็นไดจากการกําหนดเกณฑ
การวัดผลสําเร็จของตัวชี้วัดดังกลาวจะกําหนดระดับข้ันตอนความสําเร็จ (Milestone) ซ่ึงมิไดมุงเนนท่ีผลลัพธ
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ของการปฏิบัติตามตัวชี้วัดท่ีผลของงาน หากแตมุงเนนท่ีกระบวนการปฏิบัติงานเปนสําคัญ ดังนั้น หนวยงาน
ตางๆ จึงมุงเนนท่ีกระบวนงานปฏิบัติงานและใหความสําคัญท่ีกระบวนการปฏิบัติงาน (Process) มากกวาการ
ใหความสําคัญกับผลของงาน 
 

4. การติดตามประเมินผลท่ีเนนและใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลท่ีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะองคการตาม Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดเกณฑในการวัดความสําเร็จในเชิงข้ันตอน 
(Milestone) กลาวคือจะใหความสําคัญท่ีกระบวนการ ข้ันตอนของการปฏิบัติงานในการถายทอดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของหนวยงานลงสูระดับบุคคล มีข้ันตอนในการกาวเดินสูความสําเร็จ หากมิไดใหความสําคัญกับ
ผลของงานและการปฏิบัติจริง การรายงานผลจะดูเพียงรายงานในกระดาษและหลักฐานประกอบแตมิไดลงลึก
ไปสูการปฏิบัติงานจริงหรือไม มีการถายทอดตัวชี้วัดจริงหรือไม เม่ือถายทอดแลวมีผลเปนอยางไร ผลกระทบมี
หรือไม การดําเนินการดังกลาวชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดหรือไม และท่ีสําคัญสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนงาน
ตามพันธกิจไดหรือไม มากนอยแคไหน อยางไร หากจะพิจารณาจากแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน
ตาม Cell 3 จะเห็นไดวาหนวยงานจะรายงานเพียงกระบวนการ/ข้ันตอนตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด เขา
หลักการท่ีวา “ทําใหจบ เติมใหครบ เติมใหเต็ม ก็ผานแลว” ไมมีชองใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดท่ี
มีการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคลเปนเชนไร หากแตจะใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการ และการ
รายงานปญหาอุปสรรคในการสื่อสารและอุปสรรคในการติดตามประเมินผล ซ่ึงไมไดใหความสนใจในปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการตามตัวชี้วัดเลยแมแตนอย 
 

5. ความยอนแยงของการกําหนดตัวช้ีวัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการและในระดับหนวยงาน
และระดับบุคคล 
 การพัฒนาสมรรถนะองคการตาม Cell 3 กําหนดใหหนวยงานถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล โดยกําหนดใหการกําหนดตัวชี้วัดนั้นจะตองมีความยากและทาทายมีเกณฑในการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน อาทิ มีการกําหนดคณะทํางานจะสําเร็จไดในระดับ 1 เปนตน จนถึงการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับ
บุคคล การสื่อสารตัวชี้วัด การติดตามตัวชี้วัด ตามแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคล 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลจะใชตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลและพิจารณาผลงานในการข้ึนเงินเดือนของบุคคลในองคกรซ่ึงใชตัวชี้วัดเปนสําคัญในการประเมินผล
ประกอบกับการประเมินสมรรถนะหลักและรองประกอบกัน โดยหลักการบุคคลมักจะกําหนดตัวชี้วัดท่ีอยูใน
วิสัยท่ีตนเองทําไดประสบผลสําเร็จและไดคะแนนเต็ม คงไมมีใครท่ีกําหนดตัวชี้วัดแลวทําใหตนเองตกตัวชี้วัด
หรือไมผานตัวชี้วัดนั่นเองและสงผลตอการประเมินผลการข้ึนเงินเดือนหรือการเลื่อนข้ันเงินเดือนของบุคคล
นั่นเอง เพราะการกําหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติงานใหผานตัวชี้วัดถูกผูกติดหรือเปนเง่ือนไขในการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของแตละบุคลไมวาจะเปนระดับปฏิบัติงานหรือระดับบริหารก็ยอมกริ่งเกรงกับผลประโยชนท่ีจะไดรับ 
หากไดผลประโยชนถือวาเปนสิ่งท่ีดีสําหรับตนเอง แตในขณะเดียวกันหากเสียผลประโยชนหรือไมผานตัวชี้วัด
ไดคาเฉลี่ยรอยละในการข้ึนเงินเดือนนอยก็จะสงผลใหผลประโยชนสวนตนไดนอย เงินเดือนท่ีข้ึนก็ไดนอย 
กําลังใจในการทํางานหรือการปฏิบัติงานก็มีนอย แรงจูงใจก็ไมมี การทุมเทแรงกายแรงใจและพละกําลัง
ความสามารถก็จะลดนอยถอยลง  
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 การกําหนดใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหมีความยากและทาทาย พรอมถายทอดลง
สูระดับบุคคลจึงเปนเรื่องท่ีขัดแยงกันอยางสิ้นเชิงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามหลักตรรกะ
จะไมมีบุคคลใดกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายท่ีจะสงผลใหเสียใหกับตนเองหรือทําใหตนเองตกตัวชี้วัด 
ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายจึงเปนเรื่องไมงายท่ีจะดําเนินการและหนวยงานแตละหนวยงานก็
จะกําหนดความยากงายแตกตางกันหรือการกําหนดตัวชี้วัดของแตละบุคคลก็จะมีความยากงายแตกตางกัน
และไมมีมาตรฐานในการกําหนดตัวชี้วัดในประเด็นของความยากและทาทาย บุคคลเหลานี้มักจะอางวา
ตําแหนงตางกัน ภาระหนาท่ีตางกัน หนวยงานตางกัน ลักษณะงานตางกัน ระดับการปฏิบัติงานตางกัน การ
กําหนดตัวชี้วัดจึงมีความแตกตางกันจะนํามาเปรียบเทียบกันไมได ขออางแหลานี้มักจะถูกยกระดับมาเปน
เหตุผลในการตอสู ในการอางใหกับความชอบธรรมในการกําหนดตัวชี้วัดของตนเองอยูเสมอและเรื่อยมา และ
มักจะเกิดปญหาเม่ือประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงานหรือตัวชี้วัดภายใน (IPA) หนวยงานท่ีเปนหนวย
สนับสนุนก็มักจะไดรับการประเมินใหคะแนนท่ีคอนขางมาก ในขณะท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานหลักของกรม
ก็มักจะไดคะแนนการประเมินตัวชี้วัดท่ีคอนขางนอยและมักจะถูกถากถางเปรียบเปรยอยูเสมอวา การตรวจ
ประเมิน IPA คณะกรรมการตรวจประเมินมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม คณะกรรมการแตละชุดมีความเขมงวด
ไมเทากันหรือไม คณะกรรมการลําเอียงหรือไม มีความยุติธรรมหรือไม ตัวชี้วัดของหนวยสนับสนุนมักจะ
กําหนดตัวชี้วัดท่ีงาย ในขณะท่ีตัวชี้วัดของหนวยงานหลักมักจะกําหนดตัวชี้วัดท่ียากกวา สงผลใหการประเมิน
และการแบงปนผลประโยชนท่ีไดแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงานก็มักจะ
กําหนดในลักษณะท่ีตนเองผานไดคะแนนท่ีคอนขางดีและตัวชี้วัดก็ไมสะทอนผลการปฏิบัติงาน  
 การกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายจึงขัดกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลโดยสิ้นเชิง 
ตราบใดท่ีคนยังแอบอิงอยูกับผลประโยชนของตนเปนหลักและยังไมมีจิตสํานึกสาธารณะ การกําหนดใหตัวชี้วัด
ยากและทายทายจึงเปนสิ่งท่ีขัดกัน บุคคลยอมจะไมกําหนดตัวชี้วัดท่ียากทาทายทําลายตนเองหรือทําใหตนเอง
แยลงหรือไดรับผลประโยชนนอยลง โดยสัญชาตญาณของมนุษยทุกคนยอมมีความตองการและอยากไดผล
ประโยชนสวนตนเปนสําคัญตามทฤษฎีความตองการ (Needs) ของ Maslow การกําหนดตัวชี้วัดใหยากและ
ทาทายจึงเปนเรื่องท่ียากยิ่งกวาท่ีจะกาวขามผลประโยชนของตนไปได 
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บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ  

4.1 บทสรุป 
 4.1.1 กรมประมงสํารวจสมรรถนะองคการออนไลนผานระบบ GES 
 กรมประมงไดสํารวจขอมูลสมรรถนะองคการออนไลนผานระบบ GES โดยใชเครื่องมือการวินิจฉัย
องคการ 9 Cells ระหวางวันท่ี 1- 30 กันยายน 2557 
 4.1.2 การสรางกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาสมรรถนะองคการ  

กรมประมงไดออกคําสั่งกรมประมงในการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการเพ่ือ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะองคการ มีผูตรวจราชการกรมเปนประธานและผูแทนจากกอง
ตางๆท่ัวท้ังองคกร ท้ังกองท่ีจัดตั้งตามกฎกระทรวงฯ และกองท่ีจัดตั้งเปนการภายในเขามีสวนรวมในการเปน
คณะทํางานในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสมรรถนะองคการ 

4.1.3 การวางระบบและการขับเคล่ือนการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
 คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการไดประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการสํารวจขอมูล
ออนไลนผานระบบ GES โดยใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ 9 Cells คณะทํางานพิจารณาเลือก Cell 3 การ
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล (Individual Goal : IG) และจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558 เสนอผูบริหารเห็นชอบ พรอมคัดเลือกใหกองตรวจสอบคุณภาพสินคา
ประมงเปนตัวแทนของกรมประมงสําหรับการตรวจตัวชี้วัด PA ของกรม และกําหนดใหทุกหนวยงานท่ีไมได
เปนตัวแทนของกรมจะตองดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558 ท้ังนี้มอบหมายใหตัวแทนของกองท่ีเปนคณะทํางานเปนแกนหลัก
ในระดับกองในการขับเคลื่อนงาน ท้ังนี้การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตองมีความยากและทาทาย
สอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศนของกรม และของกอง นอกจากนี้ยังกําหนดใหตัวชี้วัด การถายทอดตัวชี้วัด
ระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลเปนตัวชี้วัดบังคับระดับหนวยงานและตัวชี้วัดผูบริหาร 
 ท้ังนี้มอบหมายใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานใหคณะทํางานทราบ รอบ 6 เดือน ภายใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558  
 4.1.4 ผลการดําเนินงานถายทอดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล 
 ทุกหนวยงานในกรมประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคลและรายงานผลใหคณะทํางานทราบเรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ 100 หนวยงานตางๆ มีการ
สื่อสารและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางใกลชิดโดยการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ียากและ
ทาทาย อาทิ การเปลี่ยนตัวชี้วัด การวัดในเชิงคุณภาพ การปรับตัวชี้วัดเปนการวัดแบบผสมผสาน การวัดท่ีผล
ของงาน และการปรับเปลี่ยนเปาหมายของตัวชี้วัดใหยากและทาทายยิ่งข้ึน 
 4.1.5 การติดตามประเมินผล 
 คณะทํางานกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 2 รอบ คือ รอบ 6 
เดือน มอบหมายใหทุกหนวยงานสงรายงานภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2558 และ รอบ 12 เดือน กําหนดใหสง
ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 หนวยงานตางๆ ไดจัดสงรายงานใหฝายเลขานุการเรียบรอยแลวทุกหนวยงาน
ตามกําหนด คิดเปนรอยละ 100 
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4.2 ขอเสนอแนะ 
 4.2.1 กรมประมงควรกําหนดมาตรฐานในการกําหนดตัวชี้วัดของกรมใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ไม
เกิดความลักลั่นระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน 
 4.2.2 ควรใหคํานิยามและกําหนดเกณฑมาตรฐานในการกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายใหชัดเจน 
 4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตองกําหนดตัวชี้วัดท่ียากและทาทายในการพิจารณาการเลือนข้ัน
เงินเดือนและนําผลการพิจารณาไปใชในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนอยางแทจริง และไมควรใชระบบ
อุปถัมภและพวกพองในการพิจารณาความดีความชอบ 
 4.2.4 กรมประมงควรพัฒนาปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลของกรมและของหนวยงานท่ี
จะตองเนนและใหความสําคัญกับการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพมากกวาการวัดใน 
เชิงปริมาณเพียงมิติเดียวและการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเนนผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ ตลอดจน
ประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ 
 4.2.5 กรมประมงควรเรงสรางจิตสํานึกสาธารณะดวยวิธีการท่ีแตกตางหลากหลายในการพัฒนา
สมรรถนะองคการใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของกรม เพ่ือจะไดเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดตัวชีวั้ดการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6  :    การพัฒนาสมรรถนะองคการ  

น้ําหนัก      :    รอยละ 5 

คําอธิบาย   :  

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
องคการท่ีเปนกลไกท่ีทําใหองคการมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การกําหนดเปาหมาย 
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับองคการ (Organization) ระดับหนวยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

• ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ แบงการประเมินออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย 
ดังนี้ 

 
 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 1 
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4 

รวม 5 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6.1  ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

น้ําหนัก:  รอยละ 1  

คําอธิบาย:  

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ เปนการดําเนินการทบทวน วิเคราะห
สถานภาพในปจจุบันของสวนราชการ ท้ังโครงสรางการบริหารงานของสวนราชการ จํานวนบุคลากร 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอ่ืน และ
ประชาชน ความทาทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตรท่ีสวนราชการเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือใหสวนราชการเขาใจ
และนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาองคการ รวมท้ังประกอบการดําเนินการตางๆ ไดอยางครอบคลุมทุก
ประเด็นท่ีสําคัญ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบง

ออกเปนดังนี้  
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน 
2 - 
3 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน  
4 - 
5 จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ

รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย  
 
เง่ือนไข :  

1. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมท่ี 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีเมนู ศูนยความรู> คูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558)  โดยสวนราชการตองจัดทํา
ขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัยเปนปจจุบัน 

2. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการตามแบบฟอรมท่ี 1 ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 

น้ําหนัก    :  รอยละ 4  

คําอธิบาย  :  

• ความสําเร็จของการพัฒนาองคการ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ 
(Organization Deveopment Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเปนการสํารวจผานระบบ
ออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใชวางแผน
และดําเนินการพัฒนาองคการในประเด็นท่ีเปนโอกาสในการปรับปรุง 

• แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Deveopment Survey) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนการใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “9 Cells” ท่ีประกอบดวยคําถามจํานวน 36 ขอ ใน 3 
ดานหลัก ไดแก การกําหนดเปาหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ 
(Management) และแบงการวัดเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับองคการ (Organization) ระดับหนวยงาน 
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ขอคําถามตามภาคผนวก 2 

• คําถามดานการกําหนดเปาหมาย (Goal) 
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดเปาหมาย

ของวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการท่ีชัดเจนท้ังระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององคการอยางเปนรูปธรรมและท่ัวถึง รวมท้ังมีการวางแผนยุทธศาสตรท่ี
สอดคลองกับบริบทขององคการ 

- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและ
เปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง 

- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง
เปาหมายของหนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายท่ีทาทายมาก
ข้ึน การกําหนดภาระงานท่ีชัดเจน และความเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคคล 

• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design) 
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน การ

กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การออกแบบการทํางานใหสามารถ
ทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 
และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนด
ภาระหนาท่ีท่ีชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ 
การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน 
จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมงาน/ทีมงาน 
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- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการกําหนดข้ันตอนการ
ทํางานและการประสานระดับบุคคลท่ีชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ท่ีเอ้ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมท้ังออกแบบลักษณะงานใหสามารถทํางานแทน
กันได 

• คําถามดานการบริหารจัดการ (Management) 
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องระบบการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหสอดคลองเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของการบริการจัดการภายใน 

- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม
ภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร 

- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามท่ีมุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรใหบุคลากรสามารถทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความกาวหนาในการทํางาน และความผูกพันของบุคลากร 

• ลําดับความสําคัญของการพัฒนา เรียงตามลําดับดังนี้  Organization Goal  
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management 
 Department Design  Department Management  Individual Design  Individual 
Management 
 
แนวทางการดําเนินการ: 

• สวนราชการดําเนินการสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจํานวนข้ันต่ําและระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีท่ีสวนราชการมีจํานวนผูตอบแบบ
สํารวจนอยกวาจํานวนข้ันต่ํา จะไมสามารถตรวจสอบผลการสํารวจเพ่ือนําไปดําเนินการตามขอกําหนดของ
ตัวชี้วัดได 

• สวนราชการตรวจสอบผลการสํารวจการพัฒนาองคการผานทางเว็บไซตสํานักงาน 
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซ่ึงแสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ท่ีแต
ละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 

 สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว 

  สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ 

 สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ 

• สวนราชการนําผลการสํารวจไปดําเนินการพัฒนาองคการตามประเด็นในชองท่ีมี
สัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดง จํานวน 1 ชอง โดยมีแนวทางการดําเนินการและขอแนะนําในภาคผนวก 3 กรณี
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สวนราชการมีจํานวนชองท่ีมีสัญลักษณหนาสีเหลืองหรือสีแดง มากกวา 1 ชอง ใหดําเนินการเพียง 1 ชอง โดยมี
วิธีการเลือกแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

− กรณีท่ี 1 มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ชองแรก ไดแก  Organization 
Goal  Department Goal  Individual Goal สวนราชการตองดําเนินการ
พัฒนาองคการในชองท่ีมีลําดับการพัฒนาเปนลําดับแรก ตัวอยางเชน ชองท่ี  
เปนสีเขียว ชองท่ี  เปนสีเหลือง และชองท่ี  เปนสีแดง สวนราชการตอง
ดําเนินการในชองท่ี  

− กรณีท่ี 2 มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ชองหลัง ไดแก  Organization 
Design  Organization Management  Department Design  Department 
Management  Individual Design  Individual Management ใหสวนราชการ
เลือกชองมาดําเนินการพัฒนาองคการไดตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองเรียง
ตามลําดับ 

• กรณีสวนราชการมีผลการสํารวจเปนสัญลักษณสีเขียวทั้งหมด ใหรายงานผลการ
ดําเนินการตามแบบฟอรมท่ี 2 ในภาคผนวก 1 และจัดสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 
เดือน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหนวยงานเขา Site Visit เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
และนําไปเผยแพรเปนกรณีศึกษาตอไป 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการที่สวน
ราชการดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

การประเมินผล น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน 
1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 
 

4 1 2 3 4 5 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการดําเนินการข้ึนอยูกับผลการสํารวจและสิ่งท่ีสวนราชการตองดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพ่ิมเติมจากจากภาคผนวก 3 
 

เกณฑการใหคะแนน:   

 กําหนดเปนระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของระดับการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 
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คะแนน ระดับความสําเร็จ (Milestone) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

เง่ือนไข: 1. สวนราชการตองจัดสงไฟลหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก 3 ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) 
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวนโหลดแบบฟอรม
การรายงานไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. 

 2. สวนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองคการเพียง 1 ชอง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผลการสํารวจโดย
ระดับของการดําเนินการในแตละชอง เปนดังนี้ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 3) 

 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีสําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว

ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรท่ัว

ท้ังสวนราชการ 
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 
ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ดําเนินการ 
 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 
ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของ

สวนราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ

หนวยงาน 
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ

หนวยงาน 
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล 
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน

และสวนราชการ 
ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบป 
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ระดับ 4 สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

ระดับ 5 สวนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การ

ทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบท่ีเปน

อุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น 
 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management: OM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานมาใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเปนท่ี

นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ 
ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ และ

รายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
ระดับ 5 สวนราชการมี Uระบบ Uการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวน

ราชการและรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานท่ีตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการของ

ผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี / ข้ันตอน

การปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการปรับปรุง

หรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ)  
 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินงานมาใชเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให
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บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช

เวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพ่ือใหแผนการ

ปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของระดับบุคคล 

โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน เชน  สภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เปนตน 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน ความไม
พึงพอใจหรือเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานและมี

ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานของบุคลากร 
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือใหเกิด

ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรใหเกิด

ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร และมี

ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
สวนราชการ 
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เกณฑการคํานวณคะแนนตัวช้ีวัดท่ี 6 : 

การคํานวณตัวชี้วัดท่ี 6 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการ

คํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดท่ี 6.1 และตัวชี้วัดท่ี 6.2 ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนักรอยละ 

(Wi) 
คะแนนท่ีไดรับ 

(SMi) 
คะแนนถวงน้ําหนัก 

(Wi x SMi) 
6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ 
1 SM1 (W1 x SM1) 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคการ 

4 SM2 (W2 x SM2) 

 รวม ∑ Wi 
 

∑ (Wi x SMi) 

∑ Wi 
 

 
โดยท่ี  

W    หมายถึง น้ําหนักของตัวชี้วัด  
SM   หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด 
i      หมายถึง ลําดับท่ีของตัวชี้วัดท่ีกําหนดข้ึนตามแนวทางการดําเนินงาน 

∑ (Wi x SMi) ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ 

     ∑ Wi  
 

แนวทางการประเมินผล : 
 

การประเมินผล สวนราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก 
 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดสง
รายงานลักษณะสําคัญขององคการผานทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถวนทันสมัยของการจัดทํารายงานฯ 

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ 

 เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นระดับของการ
ดําเนินการพัฒนาองคการ ตามภาคผนวก 2  

 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ
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การประเมินผล สวนราชการ 
ช่ือตัวช้ีวัด ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ 

ท่ีสวนราชการสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน 

 
 
 

คําอธิบายเพ่ิมเติม การประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online) : 
  

• ผูตอบแบบสํารวจตองตอบครบทุกประเด็นขอคําถาม 

• จํานวนผูตอบแบบสํารวจตองมีไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีคํานวณไดตาม
หลักสถิติ ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร. ใชสัดสวนรอยละ 30 สําหรับขาราชการกลุมบริหารและ
อํานวยการ และใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane สําหรับกลุมวิชาการและ
กลุมท่ัวไป เนื่องจากเปนหลักสถิติท่ียอมรับและนิยมใชกันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรท่ี
แนนอน โดยใชขอมูลจํานวนขาราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองคการของสวนราชการ  

• สูตรของ Taro Yamane ท่ีใชในการคํานวณ คือ  
 
 

  
  เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

            N = ขนาดของประชากร        
             e =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได  

(ใชท่ีระดับความเชื่อม่ัน = 95%) 

• สวนราชการสามารถตรวจสอบจํานวนผูตอบแบบสํารวจข้ันต่ําของแตละ 
สวนราชการไดจากหนาเว็บไซตระบบสํารวจออนไลน  

• ขาราชการทุกคนในสวนราชการสามารถเขามาตอบแบบสํารวจได 1 ครั้ง ในแต
ละรอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไมไดระบุกลุมตัวอยางไว เพียงแตกําหนดจํานวนข้ันต่ํา
ท่ีจะเขาตอบแบบสํารวจท่ีสามารถเปนตัวแทนของประชากร ท้ังนี้ หากขาราชการเขามาตอบ
แบบสํารวจจํานวนมากเทาไร จะทําใหทราบขอมูลท่ีเปนความจริง และนําไปสูการพัฒนาไดดี
ยิ่งข้ึน 

 
 

ท้ังนี้ สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1. สวนราชการเขาตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบ
ออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหครบตามจํานวนขัน้ตํ่าท่ี
กําหนด 

29 ก.ค. – 22 ส.ค. 57 

2. ผูรับผิดชอบเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานทางระบบ admin 
เพ่ือนําไปวิเคราะหและวางแผนการดําเนินการ 

28 ส.ค. 57 

3. สวนราชการดําเนินการพัฒนาองคการ ในชองท่ีมีสัญลักษณสี
เหลืองหรือสีแดงจํานวน 1 ชอง ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

ต.ค. 57 – ส.ค. 57 

4. สวนราชการจัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานทาง
ระบบ e-SAR   

ระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน 

5. สวนราชการจัดสงหลักฐานการดําเนินการพัฒนาองคการผานทาง
ระบบ e-SAR 

ระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน 

 
 

"เครื่องมือการประเมินผลดานการพัฒนาองคการนี้ จะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาองคการ  
ดังนั้น การประเมินท่ีตรงกับขอเท็จจริงจะเกิดประโยชนตอสวนราชการมากท่ีสุด" 

 
 
 
หนวยงานผูรับผิดชอบ :  กลุมพัฒนานวัตกรรมองคกร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
 สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางขนิษฐา  งามวงศสถิต 0 2356 9947 
2. นางสาวอรญาณี  สุนทรัช 0 2356 9999 ตอ 8916 
3. นางนิธินุช  จรุงเกียรติ 0 2356 9999 ตอ 8804 
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ภาคผนวก ข 

แบบสํารวจการพัฒนาสมรรถนะองคการ 

โดยใชเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ 9 Cells 
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แบบสํารวจการพัฒนาองคการ )Organization Development Survey) 
 

สวนท่ี 1: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "สวนราชการ" ท่ีสังกัด  
นิยาม:  สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา 

หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายUระดับสวนราชการU (Organization Goal) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

1 สวนราชการมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางชัดเจน    

2 สวนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางเปน
รูปธรรมใหแกบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึง 

   

3 สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีมาจากการวิเคราะหขอมลูท่ีด ี(เชน ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอสวนราชการ ผลสํารวจความตองการของผูรบับริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เปน
ตน) ทําใหยุทธศาสตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบทของสวนราชการ 

   

4 สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ทําใหสวน
ราชการดําเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพท้ังปจจุบันและอนาคต 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางUระดับสวนราชการ U(Organization Design) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

5 โครงสรางของสวนราชการมีการปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
สวนราชการ และชวยสงเสรมิใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   

6 สวนราชการมีหรือจดัตั้งหนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเหมาะสม  
ทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 

   

7 สวนราชการมีหรือจดัโครงสรางใหหนวยงานสามารถทํางานประสานกัน  
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 

   

8 สวนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ท่ีมสีวนสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการUระดับสวนราชการU (Organization Management) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

9 สวนราชการมีระบบการตดิตามแผนยทุธศาสตรการประเมินวัดผลงานของสวนราชการและการ
รายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 

   

10 สวนราชการมกีารจดัสรรงบประมาณอุปกรณเทคโนโลยีและบุคลากรใหสอดคลองเหมาะสมกับ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 

   

11 สวนราชการมีการจดัทําแผนการสือ่สารตดิตอประสานงานระหวางหนวยงาน เพ่ือใหเกิด
ความรวดเร็วในการทํางานรวมกัน 

   

12 การบริหารจัดการภายในของสวนราชการมีความโปรงใสและเปนท่ีนาเช่ือถือของบุคลากร
ในสวนราชการ 
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สวนท่ี 2: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "หนวยงาน" 
นิยาม: หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

ทีมงาน หมายถึง กลุมยอยภายในหนวยงาน เชน กลุมงาน 

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

13 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับตวัช้ีวัดของสวนราชการ    
14 หนวยงานมีการรบัฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละ

กลุม เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดสําคญัของหนวยงานเองนอกเหนือจากตัวช้ีวัดท่ี
ถายทอดมาจากระดับสวนราชการ 

   

15 หนวยงานมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน    
16 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในการจดัการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ

ดําเนินงาน ท่ีอาจนํามาซึ่งความเสยีหายตอองคกร หรือ ผูรับบริการ หรือผูท่ีเก่ียวของใน
อนาคต 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับหนวยงาน (Department Design) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

17 ภายในหนวยงานมีการกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางทีมงาน    

18 หนวยงานมีการรบัฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสียแตละกลุมและนํา
ขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม ๆ  

   

19 ภายในหนวยงานมีการออกแบบระบบงานใหแตละทีมงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
เพ่ือทําใหเกิดความเขาใจในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละทีม และเกิดความคิดรเิริม่ในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารและผูมสีวนไดสวนเสีย 

   

20 หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ลดข้ันตอน 
และสามารถติดตามงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

   

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

21 หนวยงานมีระบบการตดิตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหนวยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนงานโครงการไดรบัการนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 

   

22 หนวยงานไดรับการจดัสรรงบประมาณอุปกรณการปฏิบัติงานและบุคลากรไดอยางเหมาะสม 
เพ่ือใหทํางานบรรลเุปาหมายของหนวยงานได 

   

23 หนวยงานมีการประชุมหรือการตดิตอสื่อสารระหวางทีมงานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ใชเวลา
อยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู มสีวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน 

   

24 หนวยงานมีการจดัทําและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความจําเปนในการตัดสินใจของ
ผูบริหารหนวยงาน 
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สวนท่ี 3: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "การดําเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม 
นิยาม:  สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา 

หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา 

ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

25 เปาหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานของบุคลากรสวนใหญไดกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือ
ตัวช้ีวัดของหนวยงาน 

   

26 ผูบังคับบัญชามีการกําหนดภาระงานท่ีชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาตองรับผดิชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน ทุก 6 เดือน หรอื  
1 ป 

   

27 ตัวช้ีวัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของผูปฏบัิติงาน 

   

28 เปาหมายหรือตัวช้ีวัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงข้ึนหรือทาทายมากข้ึนทุกรอบป    

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

29 บุคลากรในสวนราชการรับทราบข้ันตอนการทํางาน และหนาท่ีความรับผดิชอบของตนท่ีตอง
ประสานกับผูอ่ืนอยางชัดเจน 

   

30 ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอ้ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหบรรลผุลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

   

31 หนวยงานมีการจดัสภาพแวดลอมการทํางานท่ีสงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานไดตามเปาหมาย 
เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพ้ืนท่ีหรือชองทางในการปรึกษาหารือ การเขาถึง
ขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน เปนตน 

   

32 ลักษณะงานภายในหนวยงานไดออกแบบใหสามารถทํางานแทนกันไดเมื่อมีความจาํเปน    

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management) 
ไม 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

เห็น
ดวย 

33 บุคลากรไดรับการจดัสรรอุปกรณเครื่องมือ เวลาอยางเหมาะสมในการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

   

34 บุคลากรไดรับการฝกอบรมพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   

35 บุคลากรไดรับความเปนธรรมในการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน    

36 บุคลากรมีความรักและผูกพันกับสวนราชการ    

 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ 
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ภาคผนวก ค 

ขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็นตอสมรรถนะองคการกรมประมง 
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ภาคผนวก ง 

คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเคร่ืองมือ 9 Cells 
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 คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเคร่ืองมือ 9 Cells 

 

ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
[ขอคําถาม 1-4] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการมีความเขาใจวิสัยทัศนท่ีชัดเจนของสวนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซ่ึงวิสัยทัศนไดถูกกําหนด/ทบทวนจากขอมูลท่ีครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของวิสัยทัศน 

การแปลผล  สวนราชการมีการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสารให
บุคลากรในสวนราชการรับทราบ 
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
วิสัยทัศน และสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ 
 สวนราชการยังขาดการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และ
สื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศนเปนตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities 

and Threats-Analysis: SWOT Analysis) ดวยการใชขอมูลและพิจารณาเทียบกับภาพ
อนาคตของสวนราชการ 

3. การมุงเนนเปาหมายท้ังระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อยาง
สมดุล 

4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication) 
ขอแนะนํา
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน  
เพ่ือความชัดเจนของวิสัยทัศน สวนราชการควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ  
1. สวนราชการตองการเปนอะไร ซ่ึงการกําหนดตัววัดจะทําใหสวนราชการสามารถสื่อสาร

แกบุคลากรในสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
2. สวนราชการควรกําหนดพ้ืนท่ี หรือขอบเขตความสําเร็จท่ีชัดเจนเพ่ือใหเห็นความสําเร็จใน

สวนท่ีอาจเปนสวนสําคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เทานั้น  
3. ความสําเร็จท่ีเปนตัวชี้วัดนี้ควรเปนความสําเร็จระดับผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ 

(Impact) คือสามารถเห็นไดจากภายนอก มิใชเปนการกระทําภายในเทานั้น 
4. มีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน 

 กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
1. การจัดประชุมเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนท่ีชัดเจนเกิดความ

เขาใจท่ีตรงกันในกลุมบุคลากร 
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศนในหลายชองทาง เพ่ือใหบุคลากรในสวนราชการเกิดความ

เขาใจท่ีตรงกัน 
 การสื่อสารวิสัยทัศน สวนราชการควรมีกระบวนการและชองทางการสื่อสาร
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ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
[ขอคําถาม 1-4] 

วิสัยทัศนอยางชัดเจน โดย 
1. ผูบริหารสื่อสาร/ถายทอดวิสัยทัศนทิศทางของสวนราชการใหแกบุคลากรรับทราบดวยตนเองวา

สวนราชการตองการมุงเปาหมายความสําเร็จไปในทิศทางใด เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมาย 

2. ใชชองการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ท้ังจากบนลงลาง และจาก
ลางข้ึนบน คือ ใหสามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได โดยเลือกวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม
กับกลุมบุคลากร  

3. มีการวิเคราะหชองทางและกําหนดจํานวนชองทางท่ีใชในการสื่อสารวิสัยทัศน 
 การกําหนดยุทธศาสตร สวนราชการควรทําการวิเคราะห ขอมูลท้ังปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบท้ังดานเสริมแรงและดานแรงตานทานตอสวน
ราชการท่ีจะบรรลุตามตัววัดวิสัยทัศน 

หมายเหตุ: การจัดทํา SWOT Analysis ควรเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับ
ขอมูลท่ีตองการในอนาคต (วิสัยทัศน คือภาพอนาคตของสวนราชการ) มิใชการวิเคราะหแต
ขอมูลปจจุบันเทานั้น 
1. การวิเคราะหปจจัยภายใน: การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของสวนราชการดวยหลัก 7 Ss  

(McKinsey) 
 ยุทธศาสตร (Strategy) 
 โครงสรางสวนราชการ (Structure) 
 ระบบงานในสวนราชการ (System)  
 ทักษะบุคลากร (Skill) 
 คุณคารวมในสวนราชการ (Shared Values) 
 บุคลากร (Staff) 
 รูปแบบการนําสวนราชการ (Style) 

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอก: การวิเคราะหโอกาส อุปสรรคของสวนราชการ ดวย C-
PEST 
 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer/Stakeholder) 
 สถานการณทางการเมือง (Political) 
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดลอม (Economic/Environment) 
 สภาพสังคม (Social) 
 เทคโนโลยี (Technology) 

 การวางแผนยุทธศาสตร 
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี

ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพ่ือทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเม่ือมีการ

ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานท่ีไดจัดทําไป 
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ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
[ขอคําถาม 1-4] 

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ท่ีไดทําไปวา
มีผลตอผลลัพธ (Outcome) ท่ีตองการหรือไม 
 

เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัด วิสัยทัศน และเปาหมายท่ีสําคัญ เปาหมายระยะส้ัน ระยะ

ยาวของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
คําอธิบาย: วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางสวนราชการ โดยควรมีการกําหนดตัวชี้วัด
เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการอยาง
ชัดเจน  
เปาหมายระยะสั้น หมายถึง เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 1 ป 
เปาหมายระยะยาว หมายถึง เปาหมายท่ีสามารถบรรลุไดภายใน 3 – 5 ป 

ระดับ 2 สวนราชการมีการส่ือสารตัวช้ีวัดและเปาหมายของสวนราชการเพ่ือสรางความเขาใจแก
บุคลากรท่ัวท้ังสวนราชการ 
คําอธิบาย: การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรท้ังสวนราชการมีความ
เขาใจท่ีตรงกันและมุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยสวน
ราชการควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในสวนราชการและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน 
โดยการสื่อสารท่ีดี ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
คําอธิบาย: การกําหนดแผนงาน โครงการท่ีจะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
สวนราชการ 
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. กิจกรรมการดําเนินการ 3. ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน โครงการ 
2. ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม 4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดาน

อ่ืนๆ  
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ 

คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรสวนราชการ ซ่ึงระบบในการติดตาม ควรมีองคประกอบดังนี้  
1. กลไกการติดตามการดําเนินงาน 



74 

 

ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG) 
[ขอคําถาม 1-4] 

2. แผนในการติดตามการดําเนินงานในปตอไป 
ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ดําเนินการ 
คําอธิบาย: การทบทวน ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
สวนราชการ และประเมินความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค เพื่อนํามาจัดทําขอเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 

[ขอคําถาม 13-16] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหหนวยงานมีเปาหมายท่ีสอดคลองและสนับสนุนวิสัยทัศนของสวนราชการ และมี

เปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 
การแปลผล  หนวยงาน Uมี Uการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และมีกําหนด

เปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 
 หนวยงาน Uยังไมมีความชัดเจน Uในการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวน
ราชการ และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 
 หนวยงาน Uยังขาด Uการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดทําแผนกลยุทธดวย SWOT Analysis ระดับหนวยงาน  
2. การจัดทําตารางกําหนดผูรับผิดชอบ  (Owner) และผูสนับสนุนตัวชี้วัด  (Support) 

(Owner Supporter Matrix: OS Matrix)  
3. การจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล (IT System) 
4. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
5. การบริหารโครงการ (Project Management) 
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
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ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 
[ขอคําถาม 13-16] 

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 ความสอดคลองของเปาหมายหนวยงานกับเปาหมายสวนราชการ 
1. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในแตละเปาประสงคระดับ

สวนราชการ หรือพิจารณาตารางหนวยงานผูรับผิดชอบ (Owner Supporter Matrix: 
OS Matrix) แผนงาน/โครงการตางๆ วาหนวยงานใดเปนหนวยหลัก (Owner) หนวยงาน
ใดเปนหนวยงานสนับสนุน (Support) 

2. กําหนดตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน โดยทบทวนหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ี
ดําเนินอยูวามีสวนผลักดันเปาประสงคใด อยางไร แลวจึงกําหนดเปาประสงคของ
หนวยงาน ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในการบรรลุเปาประสงคนั้น 

3. จัดทํารหัสเพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหนวยงานกับตัวชี้วัดระดับสวนราชการ 
 การกําหนดแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ

กลุม  
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหมๆ ของหนวยงาน 
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน 
การบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการวางปฏิบัติการเพ่ือให
ม่ันใจไดวาแผนท่ีกําหนดจะมีผูรับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการดําเนินงานภายใน
เวลาท่ีกําหนด รวมถึงประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นวาสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือไม 
 การจัดการความเส่ียง 
1. ระบุความเสี่ยง/ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซ่ึงอาจมีท้ังปจจัยภายในและภายนอก

สวนราชการหรือหนวยงาน 
2. วิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงอาจประเมินจากโอกาสใน

การเกิดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยความเสี่ยงท่ีไดกําหนด แลวจึงจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง  

3. กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงอาจใชยุทธศาสตร 4T’s คือ 
 Treat - การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
 Transfer - การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) 
 Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
 Take - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) 
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เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 

คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกัน โดยการจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
เปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา 
คําอธิบาย: การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพ่ือผลักดัน
ใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว ประกอบดวย 
1. การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพ่ือผลักดันใหเกิด

ความสําเร็จตามตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคท่ีตั้งไว 
2. การสื่อสาร ทําความเขาใจอยางท่ัวถึงและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระ

ผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับ
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความรับผิดชอบโดยตรง   

3. การจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย 
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพ่ือผลักดันการบรรลุตัวช้ีวัดและเปาหมาย
ระดับหนวยงาน 
คําอธิบาย: การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวน
ราชการ เพ่ือใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ในระดับหนวยงานท่ีมีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน 
 

ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับ
หนวยงาน 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบในการติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติราชการและการ
ประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีถายทอดลงไปในแตละระดับ เพ่ือติดตาม กํากับใหมี
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของสวนราชการ 

ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
คําอธิบาย: การนําผลวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาจัดทําขอเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
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ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ขอคําถาม 25-28] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรมีเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน สนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน 
การแปลผล  สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน 

 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุน
ตอเปาหมายระดับหนวยงาน 
 สวนราชการยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับ
หนวยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

4. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) 
5. การจัดทําขอตกลง (Performance Agreement) หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน

แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal) 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)  

และดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) 
7. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล

บุคลากร (People Management) 
ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 การกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับหนวยงาน 
7. ทําความเขาใจตอแผนท่ียุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และ

ระดับหนวยงาน  
8. ทบทวนรายละเอียดหนาท่ีงาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ

บุคคลในหนวยงานมาพิจารณา วาตอบสนองเปาประสงคในระดับสวนราชการและ
หนวยงานใดบาง  

9. กําหนดเปาประสงคท่ีบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน  
10. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําท่ีบุคคลตองพัฒนา  
11. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษท่ีบุคคลไดรับมอบหมาย  
12. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค 
 ความชัดเจนในหนาท่ีรับผิดชอบของบุคลากร 
4. การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบของการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  

(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค (Management by 

Objectives: MBO) เปนตน  
5. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย

ระดับบุคคล  
6. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน 
 การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) 
 กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน 
 นําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่ งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) 
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษา
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ช่ือ Cells  การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ขอคําถาม 25-28] 
ชองวางระหวางระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง (Expected Competency Level) กับ
ระดับสมรรถนะท่ีไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level) 

5. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management) 
 การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง "การบริหารคน" (People 

Management) 
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพ่ือใหหัวหนางาน

และผูบริหารเขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให
เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน 

 การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)   
7. กําหนดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ 
8. กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากงานประจํา (Job Description) ท่ีตองการพัฒนา 
9. นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีมาจาก:  
 คาคะแนนของผลงานในรอบปท่ีผานมา เพ่ือพิจารณาใหเปาหมายท่ีตั้งนั้นสูงกวาเดิม 

(Base Line) หรือ 
 คาคะแนนจากการเทียบกับเปาหมายของหนวยงานอ่ืนท่ีลักษณะงานใกลเคียงกัน 

(Benchmarking) หรือ 
 คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)  

10. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" 
(Performance Management) 

 

เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคล 

คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
เปาหมายการทํางานของตนเอง โดยการจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมี
รายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถ
วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ 
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคท่ีตั้งไว 
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เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึนทุกรอบ

ป 
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดท่ีทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพ่ิมตัววัดใหมีมุมมองท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน การเพ่ิมคาเปาหมายของการวัด การเพ่ิมความเขม เปนตน พรอมท้ัง
กําหนดวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดท่ีมีความทาทาย เพ่ือ
กระตุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน 

ระดับ 4 สวนราชการมีการส่ือสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับตัวบุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
คําอธิบาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 
 
 

ระดับ 5 สวนราชการมีระบบการส่ือสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือทําความเขาใจอยางท่ัวถึง 
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน
ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูใน
ความรับผิดชอบโดยตรง และจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียด
เก่ียวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
 
ช่ือ Cells  การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD) 

[ขอคําถาม 5-8] 
วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบงาน/ของสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน

ของสวนราชการ 
การแปลผล  สวนราชการมีระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของ

สวนราชการ 
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนเรื่องระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ 
 สวนราชการยังขาดระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
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ช่ือ Cells  การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD) 
[ขอคําถาม 5-8] 

ของสวนราชการ 
เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การทบทวนและการปรับระบบงาน/โครงสร า งส วนราชการ  (Organization 
Restructuring) 

2. การใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมา
วิเคราะห ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงาน
กันระหวางหนวยงาน 

3. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงาน 
4. การจัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการท่ีมีแผนกงานตามลูกคา ผูรับบริการ หรือ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder) 
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 การวางแผนยุทธศาสตร 
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย

มีชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนได
สวนเสีย 

2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพ่ือทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเม่ือมีการ
ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานท่ีไดจัดทําไป  

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ท่ีไดทําไปวามี
ผลตอผลลัพธ (Outcome) ท่ีตองการหรือไม 

  ความสอดคลองของระบบงาน/โครงสรางตอวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 
1. ทําความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรใหชัดเจน  
2. วิเคราะหระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการในปจจุบัน วามีความสอดคลองสนับสนุน

ใหหนาท่ีความรับผิดชอบ และหนวยงานภายใตระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการมีอํานาจใน
การตัดสินใจดําเนินการใหภาระงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสรางสวนราชการท่ีสามารถทําใหสวนราชการมีการทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงแตละรูปแบบอาจมีท้ังขอดีและขอเสียในการดําเนินการ 

4. ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการใหมเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 

 การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 
1. วิเคราะหประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสวนราชการเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน 

เชน มีงานท่ีไมมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจนจนถูกละเลยไมไดปฏิบัติ  มีงานท่ีทําซํ้าซอน
ระหวางหนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน  เปนตน  

2. วิเคราะหแนวทางการกําหนดหนวยงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน โดย
อาจแบงเปนกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support 
Process) ท่ีจําเปนและเพียงพอตอการดําเนินงาน 
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ช่ือ Cells  การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD) 
[ขอคําถาม 5-8] 

3. รวมกิจกรรมท่ีตองทํางานประสานงานกันอยางใกลชิดใหเขามาอยูในกลุมเดียวกัน เปน
หนวยงาน หรือการแบงกลุมงาน หลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีจะใชสําหรับการจัดแผนก 
 การจัดแบงกลุมงานตามหนาท่ี (Departmentation by Function)  
 การจัดแบงกลุมงานตามประเภทการใหบริการ (Departmentation by Service)  
 การจัดแบงกลุมงานตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร (Departmentation by Territory)  
 การจัดแบงกลุมงานตามกระบวนการใหบริการ (Departmentation by Process)  
 การจัดแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Departmentation by 

Customer/Stakeholder) 
 การกําหนดระบบงาน/โครงสรางท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน 
1. ใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห 

ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงานกันระหวาง
หนวยงาน 

2. กําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงานซ่ึงอาจอยูใน
รูปแบบของผังงาน (Flow Chart) เพ่ือแสดงใหเห็นการไหลของงานท่ีเชื่อมตอกันในแตละ
หนวยงาน เพ่ือสงมอบงานหรือบริการไปยังผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. จัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการท่ีมีการแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder) 
 

 การปรับปรุงกฎระเบียบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสรางหรือกระบวนงานในสวนราชการวา

ดําเนินการไมไดเนื่องจากติดกฎระเบียบในปจจุบัน 
2. ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกลาว โดยเปรียบเทียบประโยชนท่ีจะ

เกิดข้ึนกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. ดําเนินการแกไข ออกกฎระเบียบหรือประกาศท่ีสนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุ

ยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ 
คําอธิบาย: การวิเคราะหระบบงาน/โครงสราง กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุ
ยุทธศาสตร การทํางานประสานกันของหนวยงาน และประสิทธิผลของสวนราชการ 

ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / 
กฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / 
ประสิทธิผลของสวนราชการ 
คําอธิบาย: การดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายของการ
ปรับปรุงท่ีชัดเจน เชน การลดตนทุน การลดข้ันตอนปฏิบัติงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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ทํางานประสานกัน เปนตน 

ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะส้ัน 
คําอธิบาย: การดําเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพ่ือนําไปสู
การดําเนินการตามแผนระยะยาวตอไป 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
 

ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management: 
OM) 
[ขอคําถาม 9-12] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

การแปลผล  สวนราชการมีการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ 
 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การจัดทําคํารับรองผลการปฏิบัติราชการ(PA: Performance Agreement) ระดับ 
สวนราชการ  

2. การจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ (SPMS: Strategic 
Performance Management System) 

3. การบริหารโครงการ (Project Management) 
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) 
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ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสวนราชการ 
1. เลือกขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของสวนราชการ เชน 

เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรในแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)  

2. พิจารณาผูใชประโยชนตัวชี้วัดท่ีสําคัญ  เชน ผูนํา หนวยงานหลักของสวนราชการ 
หนวยงานวางแผนยุทธศาสตร เปนตน 

3. กําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาจเปนคนเดียวกับผูใช
ประโยชนหรือไมก็ได  

4. พิจารณาแหลงเก็บขอมูลวาเก็บจากภายในหรือภายนอกสวนราชการ จากระบบ IT หรือ
มีกระบวนการในการเก็บขอมูล คาใชจายในการเก็บขอมูล  

5. พิจารณาความถ่ีในการเก็บขอมูล เชน Real Time รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายป เปนตน  

6. การวิเคราะหและรายงานผลใหผูท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชนไดโดยควรมีรูปแบบท่ี
สื่อสารใหสามารถเขาใจไดงาย 

  การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ นําแนวทางการบริหารโครงการ (Project 
Management) มาใชในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
สวนชวยในการบรรลุวิสัยทัศนสวนราชการ โดย  
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรอยางชัดเจน แผนงาน/

โครงการตองตอบสนองตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ  
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบดวย ท่ีมา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรท่ีตองใช  

3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดย
กําหนดเกณฑ เชน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ เปน
ตน เพ่ือจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 
 การสื่อสารระหวางหนวยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มี

ข้ันตอนดังนี้ 
1. ทําความเขาใจในพันธกิจ การดําเนินงาน วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายสวนราชการ เพ่ือใช

เปนขอมูลในการโยงกับเรื่องท่ีตองมีการเปลี่ยนแปลง   
2. จัดทํารูปแบบหรือเนื้อเรื่องใหสื่อสารเกิดความเขาใจไดงาย เนื้อหาท่ีทําการสื่อสารจะตอง

ปรับใชใหเหมาะสมในแตละชองทางการสื่อสาร 
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3. กําหนดชองทางการสื่อสาร  ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวย
ใหเกิดการสื่อสาร  เชน หนังสือเวียน ปายหรือบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร วารสารภายใน intranet  อีเมล  E-Learning หรือจัด
หนังสือ ซีดี เปนตน 

4. กําหนดบุคคลท่ีทําหนาท่ีสื่อสารผานชองทางการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ผูรับผิดชอบ
ตองมีความสามารถท้ัง 3 เรื่องตามขางตน  ตองมีเวลาในการสื่อสารอยางตอเนื่อง ไมใช
สื่อสารเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

5. กําหนดระยะเวลา หรือการกําหนดชวงเวลาท่ีชัดเจนในการสื่อสารแตละชองทาง 
6. จัดทํางบประมาณรองรับ ซ่ึงบางชองทางการสื่อสารอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณ 

เพราะสวนราชการบางแหงมีงบประมาณนอยหรือไมมีงบประมาณเลย สวนราชการนั้น
สามารถเลือกชองทางการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม 

  ความโปรงใสในการบริหารจัดการระดับสวนราชการ 
"ความโปรงใส เปนองคประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาลซ่ึงหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของขอมูลขาวสารของหนวยงาน  รวมถึงขอมูลในการตัดสินใจ  การกําหนดกติกา 
หลักเกณฑ และกระบวนการทํางานท่ีตองจัดใหมีการเปดเผย และเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียท้ังภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดดวยวิธีการตาง ๆ 
นอกจากนี้สวนราชการจะตองใหความสําคัญในการดําเนินการท่ีสามารถตรวจสอบได ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถและความพรอมท่ีจะไดรับการตรวจสอบใน 5 ดาน ไดแก 
1. ดานหนวยงาน กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดตามกลไกการบริหารภายในหนวยงาน เชน 

ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา 
2. ดานกฎหมาย กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดโดยกลไกดานกฎหมายตามท่ีระบุไว ใน

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมไปถึงภาระหนาท่ีของหนวยงานตามท่ีไดระบุไวใน
กฎหมาย 

3. ดานวิชาชีพ กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในฐานะท่ีเปนการปฏิบัติการทางวิชาชีพท่ี
ตองการความชํานาญเฉพาะดานและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

4. ดานการเมือง กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในระบบประชาธิปไตยท่ีตองดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

5. ดานจริยธรรม คุณธรรม กลาวคือ เปนการตรวจสอบได ท่ีใหความสําคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน 
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ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินงานมาใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

บุคลากร  
 การวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ลดเวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงการวาง
แผนการใชทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการ
จัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร 

เชน ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับ
เปาหมาย คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จ
ของคูเทียบ 

ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
คําอธิบาย: การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจท่ี
ตรงกันและมุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยหนวยงาน
ควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน โดย
การสื่อสารท่ีดี ควรมีองคประกอบดังนี้ 
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการสื่อสาร 

 

ระดับ 3 สวนราชการมีการวิเคราะหความเส่ียงในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ
เปนท่ีนาเช่ือถือของบุคลากรในสวนราชการ 
คําอธิบาย: การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินการสวนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการดําเนินการดังนี้ 
1. ระบุปจจัยเสี่ยง และวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ท่ีอาจสงผลกระทบตอความเสียหาย ความ

ลมเหลว หรืออาจลดการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติราชการ 
2. กําหนดหลักเกณฑประเมินความเสี่ยง 
3. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ซ่ึงจําแนกปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถควบคุม/และไมสามารถ

ควบคุมได ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 
4. จัดทําแผนบริการความเสี่ยง 
5. ระบุผูรับผิดชอบในกาดรําเนินการตามแผนในแตละข้ันตอน และกําหนดตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินการ 
6. จัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียงของสวน
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เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management: OM) 
ราชการ และรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ีได
กําหนดไว 
คําอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวน
ราชการ และรายงานผลงานเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 

ระดับ 5 สวนราชการมี Uระบบ Uการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเส่ียง
ของสวนราชการและรายงานผลงาน เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามท่ี
ไดกําหนดไว 
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานและรายงานผลการติดตาม เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหผลการดําเนินการ 
และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานตอไป 
 

เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 

 

ช่ือ Cells  การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD) 
[ขอคําถาม 17-20] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบงานของหนวยงาน สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
การแปลผล  หนวยงาน Uมี Uระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของ

หนวยงาน 
 หนวยงาน Uยังไมมีความชัดเจนเรื่อง Uระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามเปาหมายของหนวยงาน 
 หนวยงาน UยังขาดUระบบงานท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริหาร
จัดการ 

1. การวิเคราะหกระบวนการ ดวย SIPOC Model 
2. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ 
3. การจัดการความรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
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ข อ แ น ะนํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 การกําหนดภาระหนาท่ีระหวางทีมงาน 
การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) ดวย SIPOC Model ซ่ึงเปนหลักการท่ี
อธิบายสายโซความสัมพันธของกระบวนการดําเนินงานสวนราชการ ท่ีตองอาศัยปจจัยตนน้ํา
สงมอบคุณคาไปยังปลายน้ําอยางเปนระบบ อันไดแก ผูสงมอบ/นําสง (Suppliers) ปจจัย
นําเขาตางๆ (Input) ท่ีจําเปนตอการดําเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพ่ือผลิตให
ไดผลผลิต (Output) หรือในสินคา บริการแลวสงมอบใหกับลูกคา ผูรับบริการ (Customers) 
โดย 
1. Suppliers (ผูสงมอบ) หมายถึง บุคคลหรือสวนราชการท่ีสงปจจัยนําเขาใหหนวยงานใน

การทํางาน 
2. Input (ปจจัยนําเขา) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใชในกระบวนการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุ

อุปกรณ ขอมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ 
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุงหมายในการสงมอบ

ผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภายในและภายนอกสวน
ราชการ 

4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

5. Customers (ผูรับบริการ) หมายถึง ลูกคาหรือผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการโดยตรง 
หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมท้ังผูรับบริการท่ีเปนสวนราชการดวย 

 การปรับปรุงกระบวนการ 
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ

กลุม  
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหข้ันตอน กระบวนการในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

บริการใหมๆ ของหนวยงาน  
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  การจัดการความรูและนวัตกรรมเพ่ือการปรับปรุงงาน 
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอมูล ขอรองเรียนอันเปนเสียงสะทอนกลับ (Feedback) จาก

ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน  
2. ประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนา/ตัวแทนทีมงาน ถึงประเด็นปญหาหรือประเด็น

พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเปาประสงคของหนวยงาน เสียงสะทอนของผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานรวมกัน โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักและ
ผูสนับสนุนในแตละแนวทาง 

4. ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนด 
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานวาสามารถตอบสนองเปาประสงคของหนวยงาน 

หรือความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม  
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหนวยงาน 
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนางาน

หรือสรางนวัตกรรมในการใหบริการงาน  
2. กําหนดกลุมผูใชงานสารสนเทศ (Users) วาประกอบดวยใครบาง มีความตองการ ความ

คาดหวังอะไร  
3. กําหนดขอมูล/สารสนเทศท่ีผูใชงานตองการแยกตามกลุมผูใชงาน 
4. กําหนดชองทางระดับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของกลุมผูใชงาน  
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. กําหนดผูดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียม ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและ

ทันสมัยอยูเสมอ 
 
เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานท่ีตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ

ของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน 
คําอธิบาย : การวิเคราะหกระบวนการเพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก ความตองการของผูรับบริการ / ผูมี
สวนไดสวนเสีย กฎหมาย และประสิทธิภาพ/ความคุมคาคุมตนทุน  และนํามาจัดทําเปน
ขอกําหนดท่ีสําคัญเพ่ือใชในการปรับปรุงกระบวนการ รวมท้ังกําหนดตัวชี้วัดสําหรับใชในการ
ติดตามความสําเร็จและควบคุมกระบวนการ 

ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี / 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช 
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยนําแนวทางตางๆ มา
ประยุกตใช ไดแก 
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธท่ีประสบความสําเร็จท่ัวท้ังสวนราชการเพ่ือผลักดันใหเกิดการเรียนรู
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และนวัตกรรม 
2. การวิเคราะหกระบวนการ เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสม

ท่ีสุดของกระบวนการ การปองกันความผิดพลาด เปนตน 
3. การวิจัยและพัฒนาในดานกระบวนการ 
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนวยงานอ่ืน (Benchmarking) หรือ

หนวยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best practice) 
5. การใชเทคโนโลยีท่ีเปนทางเลือกอ่ืนมาประยุกตใชกับกระบวนการ 
6. การใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการตางๆ ท้ังภายใน

และภายนอกสวนราชการ 
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ) 
คําอธิบาย:  
 ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอยางนอย 3 กระบวนการ  
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  
 วิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ  

เอกสาร หลักฐานที่เก่ียวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ 
4. เอกสารอื่นๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เชน การประชุมคณะทํางาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู

เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ 
 

ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
[ขอคําถาม 21-24] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

การแปลผล  หนวยงานมีการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 
 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน 
 หนวยงานยังขาดการบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) 
2. การบริหารโครงการ (Project Management) 
3. การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 
4. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
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ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
[ขอคําถาม 21-24] 

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
1. กําหนดขอมูลท่ีใชในการติดตามโครงการ เชน ขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา วัตถุประสงค 

กระบวนการและผลของโครงการ  
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามโครงการ 
3. กําหนดชวงเวลาในการติดตามโครงการ ข้ึนอยูกับความสําคัญของขอมูล เชน ทุกวัน ทุก

สัปดาห ทุกเดือน เปนตน 
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะหขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริงกับแผนท่ีวางไว ไดแก ความ

คืบหนาของโครงการเทียบกับแผนท่ีวางไว ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีวางไว  เปนตน  

5. นําเสนอขอมูลตอหัวหนาโครงการและผูบริหาร เพ่ือแกปญหาหรือใหการสนับสนุนให
โครงการประสบความสําเร็จ 

 การจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน 
ใชการบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีสวนชวยในการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดย  
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน   
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเ ก่ียวของกับการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอโครงการ 

ประกอบดวย ท่ีมา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ  ข้ันตอนการดําเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ 
ทรัพยากรท่ีตองใช  

3. ดําเนินการคัดเลือกโครงการ โดยอาจการถวงน้ําหนักโดยกําหนดเกณฑ เชน ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน งบประมาณ เปนตน  

4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ  
5. การประเมินผลโครงการ 

  การส่ือสารระหวางหนวยงาน 
1. พิจารณาวาควรจัดประชุมหรือไม การประชุมมีความจําเปนเม่ือตองตัดสินใจรวมกัน การ

ทํางานรวมกันเปนกลุม 
2. ควรเชิญผูท่ีมีสวนเก่ียวของและมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุม  
3. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนของการประชุม สงกําหนดการประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุมใหผูเขารวมประชุมลวงหนา  
4. ผูนําการประชุมตองใหความสําคัญในการกํากับหัวขอในการประชุมและระยะเวลาในการ

ประชุม  
5. ผูเขารวมประชุมตองใหความสําคัญกับการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพในการอภิปราย

และหัวขอในการอภิปราย  
 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน 
หนวยงานสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ เพ่ือใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารไดดังนี้  
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ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
[ขอคําถาม 21-24] 

1. การวิเคราะหสาเหตุความเบี่ยงเบนจากเปาหมายท่ีกําหนดไวและตัวชี้วัดระดับหนวยงาน  
2. การวิเคราะหความสัมพันธของการสงมอบบริการกับขอรองเรียนของผูรับบริการหรือ

หนวยงานถัดไป  
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ กอน-หลังการปรับปรุง  
4. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบทางการเงิน คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เปน

ตน 
 
เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ปจจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการดําเนินงานมาใชเพ่ือการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ 
คําอธิบาย: 
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร  
 การวางแผนการใชทรัพยากรท่ีดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลด

เวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซํ้าซอนของขอมูล ซ่ึงการวางแผนการใช
ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทําฐานขอมูล
อยางเปนระบบ 
 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เชน 

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย 
คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเทียบ 
 
 

ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการส่ือสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ใชเวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของ
หนวยงาน 
คําอธิบาย: การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารท่ีทําใหบุคลากรมีความเขาใจท่ีตรงกันและ
มุงท่ีจะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยหนวยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารท่ีชัดเจน โดยการสื่อสารท่ีดี ควร
มีองคประกอบดังนี้ 
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร 4. ความถ่ีในการสื่อสาร 
2. กลุมเปาหมายท่ีรับขาวสาร 5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร 
3. วิธีการสื่อสาร 6. การติดตามประเมินผล เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

สื่อสาร 
 

ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพ่ือให
แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
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เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM) 
คําอธิบาย: 
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตอไป 
เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
 

ช่ือ Cells  การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
[ขอคําถาม 29-32] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการออกแบบการทํางานระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลให
ประสบความสําเร็จ 

การแปลผล  สวนราชการมีการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล 
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
ระดับบุคคล 
 สวนราชการยังขาดการออกแบบการทํางานท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
3. การจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System) 
4. การใชแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งของการศึกษา

ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร 
5. การจัดทํา Focus Group เพ่ือคนหาประเด็นปญหาท่ีกลุมบุคลากรตองการการออกแบบ

สภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
7. การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีหลากหลาย (Multi-skill Training) 
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ช่ือ Cells  การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
[ขอคําถาม 29-32] 

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจะชวยทําใหเกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก
การวิเคราะหงานแลวจึงเริ่มเขียน Work flow  จากนั้นจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ
สื่อสารใหเกิดความเขาใจรวมกัน 
 การออกแบบงานระดับบุคคล 
ข้ันตอนการวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) เพ่ือออกแบบและปรับปรุง
การทํางานใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Value added) ของการทํางานในกระบวนการตาง ๆ 
มีดังนี้ 
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทํางาน โดยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียในการออกแบบงานใหม 
2. จัดทําแผนผังกระบวนการทํางาน (Workflow diagram) ตั้งแตเริ่มจนจบ (end to end 

analysis) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธของการทํางานท้ังกระบวนการ 
3. คนหาระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนการทํางานบางข้ันตอน 
4. ศึกษาความคุมคาของระบบสารสนเทศท่ีสามารถทดแทนเวลา และ/หรือจํานวนบุคลากร 

  การออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1. จัดทําแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางานในประเด็นตางๆ เชน สถานท่ีทํางาน 

อุปกรณในการทํางาน เปนตน 
2. จัดทํา Focus Group โดยแบงเปนกลุมท่ีมีลักษณะงานเดียวกันเขารวมกลุมเพ่ือคนหา

ปญหาในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 การออกแบบงานเพ่ือทํางานทดแทนกันได 
1. กําหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path   
2. กําหนดวัตถุประสงคของการโอนยาย หมุนเวียนการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพ่ือใหบุคลากร

รับทราบวัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น 
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะท่ีกวางข้ึน เพ่ือพรอมท่ีจะเติบโตไปในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
 

เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของ

ระดับบุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน  สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน 
คําอธิบาย:  
 การทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของระดับบุคคล 

เชน  สภาพแวดลอม ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  
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 สภาพแวดลอม เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพ้ืนท่ีหรือชองทางในการ
ปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน เปนตน 
 ทรัพยากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน เครื่องมืออุปกรณในการทํางาน และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
ระดับ 3 สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานท่ีทําใหบุคลากรสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน 
ความไมพึงพอใจหรือเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
คําอธิบาย:  
 การนําปจจัยท่ีสําคัญท่ีไดจากระดับท่ี 1 มาใชในการออกแบบกระบวนการหรือข้ันตอน

การทํางาน โดยคํานึงถึงลักษณะการทํางานใหสามารถดําเนินงานแทนกันได  
 การวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรท่ีจําเปนตองใชสําหรับงานท่ีสามารถดําเนินงาน

แทนกันได นํามาจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะท่ีจําเปน 
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางาน

และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานของ
บุคลากร 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผล

การติดตาม  
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตอไป 
เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 

 

 

ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
[ขอคําถาม 33-36] 

วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลใหประสบ
ความสําเร็จ 

การแปลผล  สวนราชการUมี Uการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางาน
ระดับบุคคล 
 สวนราชการUยังไมมีความชัดเจน Uในการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายการทํางานระดับบุคคล 
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ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
[ขอคําถาม 33-36] 

 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลท่ีสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการ
ทํางานระดับบุคคล 

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

1. แบบสํารวจความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
2. การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
3. การฝกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency  based training and 

development) 
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management) 
5. การสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey) 

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณการทํางานระดับบุคคล 
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณท่ีจําเปนใน

การทํางาน ซ่ึงอาจใชการจัดทําแบบสํารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทํากลอง
รับขอเสนอแนะของบุคลากร 

2. จัดประชุมเพ่ือสรุปผลขอมูลท่ีไดรับจากบุคลากรเพ่ือจัดทําลําดับความสําคัญของการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ 

3. สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบถึงแผนดําเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณการทํางาน 
4. แจงบุคลากรถึงผลการจัดซ้ือ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณเปนระยะ 
 การฝกอบรมพัฒนา 
1. กําหนดความตองการสมรรถนะท่ีตอบสนองยุทธศาสตร (Strategic Competencies)  

โดยพิจารณาจากเปาประสงคของสวนราชการ และหนวยงาน  
2. กํ า ห นด คว ามต อ ง ก า ร สม ร ร ถน ะ ท่ี ต อบ สน องก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  ( Operation 

Competencies) โดยการวิเคราะหงาน 
3. วิเคราะหสมรรถนะบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน (Current State Analysis)  
4. กําหนดความตองการในการพัฒนา จากความตองการสมรรถนะในอนาคต เม่ือเทียบกับ

สถานะในปจจุบัน 
5. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
6. พัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ  เชน การเรียนในหองเรียน การเรียนทางไกล การ

เรียนดวยคอมพิวเตอร การสอนงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การโคช เปนตน  
7. ประเมินผลลัพธของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน โดยอาจใชการประเมินสมรรถนะบุคลากรหลัง

การพัฒนา 
  การเล่ือนระดับตําแหนง 

1. การกําหนดเสนทางสายความกาวหนาในอาชีพของทุกสายงานและใหโอกาสมี
ความกาวหนาขามสายงานได 

2. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีเหมาะสมในแตละตําแหนงอยาง
เทาเทียมกัน  

3. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนงงานท่ีตองรับผิดชอบใน
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ช่ือ Cells  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
[ขอคําถาม 33-36] 

อนาคต  
4. ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดและประกาศไว โดยมีหลักฐานหรือ

ขอมูลประกอบ เพ่ือใหเกิดการยอมรับในสวนราชการ 
 ความผูกพันของบุคลากร 
1. กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแตละกลุมในเบื้องตน  
2. สํารวจความคิดเห็น/ความรูสึกของบุคลากร เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุก

และความผูกพันของบุคลากรแตละกลุม  
3. กําหนดแผนพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
4. ดําเนินการพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนท่ี

กําหนด  
5. ทบทวน วิเคราะหผลการพัฒนาปจจัยสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

 
 

เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

เพ่ือใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพ่ือใหเกิดความ

ทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ ไดแก ทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํางาน การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การไดรับความกาวหนาในอาชีพ เปนตน 
 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
 การจัดทําแผนการสรางความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย: การดําเนินการตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร 
และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานให
บรรลุเปาหมายของสวนราชการ 
คําอธิบาย:  
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการ

ติดตาม  
 การวิเคราะหผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดทําขอเสนอใน

การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
เอกสาร หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
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เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM) 
1. แผนการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
2. รายงานการประชุม 
3. บันทึกผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
หมายเหตุ:     

1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม 
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กองสํานัก หรือเทียบเทา 

2. ขอแนะนําแนวทางการดําเนินการ สวนราชการสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม 
3. แมวาผลการวินิจฉัยพบวาผลการประเมินรายขอสวนใหญอยูในระดับท่ีดําเนินการแลว (สีเขียว) มี

เพียงบางประเด็นท่ียังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดําเนินการ (สีแดง) 
สวนราชการจําเปนตองปรับปรุงทุกประเด็นท่ีอยูในชองนั้น เนื่องจากการดําเนินการมีความเก่ียวเนื่อง
กัน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการทบทวน และการพัฒนาอยางเปนระบบ ซ่ึงจะทําใหเกิดผลลัพธของการ
ปรับปรุงและพัฒนาท่ีชัดเจน 
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ภาคผนวก จ 

คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 
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แบบฟอรมท่ี 1 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน  
 
ช่ือหนวยงาน 

ช่ือตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน เปาหมาย ตารางผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะส้ัน (1 ป) ระยะยาว (3-5 ป) ช่ือกลุมงาน 
(………………) 

ช่ือกลุมงาน 
(………………) 

ช่ือกลุมงาน 
(……………) 

         

            
            
            
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมายถึงผูไมเก่ียวของในตัวชี้วัดนั้น 
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แบบฟอรมท่ี 2 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของกลุมงาน 
 
ช่ือกลุมงาน 

ช่ือตัวช้ีวัดระดับกลุมงาน เปาหมาย ตารางผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะส้ัน (1 ป) ระยะยาว (3-5 ป) ช่ือผูรับผิดชอบ 
(………………) 

ช่ือ 
ผูรับผิดชอบ 
(………………) 

ช่ือ
ผูรับผิดชอบ 
(………………) 

        

            
            
            
            
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมายถึงผูไมเก่ียวของในตัวชี้วัดนั้น 
 
 
 
 
แบบฟอรมท่ี 3 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึน 
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หนวยงาน แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายเพ่ิมมากข้ึน 

    
    
    
    
    
    

หมายเหต ุ   ยกตัวอยางหนวยงานท่ีมอบหมายใหบุคลากรไดรับการกําหนดเปาหมายใหทาทายยิ่งข้ึนเพ่ือประกอบคําอธิบายแนวทาง 
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แบบฟอรมท่ี 4 ระบบการส่ือสารและติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
 

(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผูรับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปญหาอุปสรรค 

(6) 
ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

 1. การส่ือสาร       
         
      
      
 2. การติดตามตัวช้ีวัด        
         
      
หมายเหต:ุ 1. ขอมูลชองท่ี (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4 

    2. ขอมูลชองท่ี (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5 
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ภาคผนวก ช 

รายงานการประชุมคณะทํางานดําเนนิการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
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รายงานการประชุม 

คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
ครั้งท่ี 1/2558 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมปากเปยน ช้ัน 5 อาคารจุฬาภรณ 

ผูมาประชุม 
 

1. นายวิชาญ อิงศรีสวาง  ผูตรวจราชการกรม       ประธานคณะทํางาน                                          
2. นางนวลมณี พงศธนา  ผูเชี่ยวชาญดานพันธุกรรมสัตวน้ํา      คณะทํางาน 

กองผูเชี่ยวชาญ 
3. นางสาวสุนันท สายโชติ  หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน      คณะทํางาน 

กองตรวจสอบภายใน 
4. นายถาวร ทันใจ    หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร      คณะทํางาน 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
5. นายบดินทร อิทธิพงษ  นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชํานาญการพิเศษ คณะทํางาน 

กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
6. นายยานยนต สราญรมย  นิติกรชํานาญการพิเศษ       คณะทํางาน 

    กองกฎหมาย 
7. นางสาวลินดา แซลก  แทนนางสุภานอย ทรัพยสินเสริม       คณะทํางาน 

    กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง 
8. นางสาวมลฤดี นิพันธุพงษ  นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ        คณะทํางาน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. นายสุธรรม ลิ่มพานิช  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ     คณะทํางาน 

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
10. นายประพันธ โนระดี  เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ      คณะทํางาน 

กองประมงตางประเทศ 
11. นางสาวอัชจิมา ถนิมพาสน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      คณะทํางาน 

กองพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง 
12. นางสาวจารุวรรณ ลักษณะเกียรติ บรรณารักษชํานาญการ         คณะทํางาน 

สํานักงานเลขานุการกรม 
13. นางสาววิยรัตน จุฬจัมบก  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      คณะทํางาน 

กองการเจาหนาท่ี 
14. นางรัญทม คงทรัตน  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ      คณะทํางาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา 
15. นางสาวรุงนภา วองไวไพโรจน นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชํานาญการ     คณะทํางาน 

กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาประมง 
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16. นางสาวจิรนันท สุนทรรัตนเวช แทนนายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ      คณะทํางาน 
กองแผนงาน        

17. นายอนุชา กอนแกว  แทนนางกัญญาวีณ สีคํา       คณะทํางาน 
กองบริหารจัดการดานการประมง  

18. นางสาววิลัยวัลย คณะพรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      คณะทํางาน 
กองคลัง          

19. นางสาวสุดา โชติเจริญสุข  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ      คณะทํางาน 
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 

20. นางภวานี พิมดี   นักวิชาการประมงปฏิบัติการ      คณะทํางาน 
สํานักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร        

21. นางสาวพรรณทิพา สามารถ แทนนางสาวพรรณติยา ใจออน      คณะทํางาน 
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง        

22. นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ      คณะทํางาน 
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ        

23. นายอัครพล วรรณสุทธะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     คณะทํางานและ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร       เลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม 
     1. นางสุจิตรา วรรณพัฒน  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ     ติดราชการ 
     กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาววิลัยลักณ พุฒนอก เจาพนักงานประมง       กจป. 
2. นางสาวเบญจพาภรณ ทองเลื่อม เจาพนักงานประมง       กจป. 
3. นายวชิราวุฒิ นาดี    เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน     กพร. 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ประธานแจงท่ีมาและวัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
องคการ ประจําป 2558 ประกอบดวย คําสั่งกรมประมง ท่ี 132/2558 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ผลการสํารวจเพ่ือการวินิจฉัยองคกร ประจําป 2557 ราง
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ และแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ประจําป 2558 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือทราบ 
   2.1 คําสั่งกรมประมงท่ี 132 / 2558 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 
         เรื่องแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

                    2.2 รายงานผลการสํารวจการวินิจฉัยองคกรกรมประมง ปงบประมาณ 2558 ผาน
ระบบ GES Online  
    หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
            ในปงบประมาณ 2557 กรมประมงมีตัวชี้วัดอยู 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ลักษณะ
สําคัญขององคการ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหคะแนนอยูท่ี 3 คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 6.2 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคการ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหคะแนนอยูท่ี 4.8 คะแนน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําแบบ
สํารวจเพ่ือการวินิจฉัยองคการเปนเครื่องมือในการวินิจฉัยองคการ 9 ตัวแปร (Nine Performance Variables) 
หรือ 9 Cells เปนหนึ่งในเครื่องมือวินิจฉัยองคการ การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategy Performance 
Management) เครื่องมือการวินิจฉัยองคการนี้จะพิจารณาความสอดคลองของการกําหนด 1 เปาหมายระดับ

องคการ (Organization Goal) กับ 2 เปาหมายระดับหนวยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ Department/Team 
or Process Goal) และ 3 เปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) จากนั้นจึงพิจารณาความสอดคลองในระดับ
องคการท่ี 4 การออกแบบโครงสรางระดับองคการ (Organization Design) 5 การบริหารจัดการระดับองคการ 
(Organization Management) ตองสนับสนุน สงเสริม 1 เปาหมายระดับองคการ (Organization Goal) 6 การ
ออกแบบโครงสรางหนวยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ (Department/Team or Process Design) 7 การบริหาร
จัดการระดับหนวยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ (Department/Team or Process Management) ตอง
สนับสนุน สงเสริม 2 เปาหมายระดับหนวยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ (Department/Team or Process 
Goal) 8 การออกแบบงานระดับบุคคล Individual Design) 9 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual 
Management) ตองสนับสนุน สงเสริม 3 เปาหมายระดับตัวบุคคล (Individual Goal) ประกอบดวยขอคําถาม 36 
ขอ เริ่มสํารวจในชวงระหวางวันท่ี 29 ก.ค. -22 ส.ค. 57  ผลการสํารวจจากบุคลากรของกรมประมงพบคาคะแนน
จะอยูใน Cell 3 ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “การดําเนินงานระดับบุคคล” โดยรวม ซ่ึงเปนความคิดเห็นของ
บุคคลตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) ครอบคลุมขอคําถามขอ 25-28 มีประเด็นสําคัญคือ 
การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับหนวยงาน ความชัดเจนในหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร การ
กําหนดเปาหมายงานท่ีเหมาะสม การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 
   เม่ือไดผลการสํารวจโดยใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ 9 Cell ขอมูลท่ีไดจะนําไปสูการ
พัฒนาสมรรถนะองคการ ซ่ึงจะพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการและมิไดวัดจากคา
คะแนนกอนและหลังการสํารวจอยางท่ีผานมาในอดีต 
             

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    

   3.1 รางรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ป 2558 
   ฝายเลขานุการไดจัดทํารางรายงานลักษณะสําคัญขององคการกรมประมง ป 2558 โดย
ขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานตางๆ จัดทํารางรายงานดังกลาว จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน กอนจะรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2558  
  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบหมายใหทุกหนวยงานตรวจสอบขอมูลและดําเนินการแกไขใหเปนปจจุบัน
และมอบหมายกองการเจาหนาท่ีดําเนินการแกไขในสวนของโครงสรางแบงสวนราชการใหเปนปจจุบัน แลวจัดสงให
กลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2558 
     
   3.2 รางแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง พ.ศ. 2558  
   ฝายเลขานุการไดจัดทํารางแผนพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง ป 2558 โดยอาศัย
แนวทางการดําเนินการตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ในกรณีท่ีจะตองมีการปรับปรุง
แกไขใน Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลภายในระดับกองและหนวยงานยอยอ่ืนๆ 
ตอไป ฝายเลขขานุการจึงเสนอรางรายงานพิจารณากอนจะประกาศใชตอไป 
   หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   ผลการสํารวจจากบุคลากรของกรมประมงพบคาคะแนนท่ีตองปรับปรุง จะอยูใน Cell 3 
ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “การดําเนินงานระดับบุคคล” โดยรวม ซ่ึงเปนความคิดเห็นของบุคคลตอการกําหนด
เปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) ครอบคลุมขอคําถามขอ 25-28 มีประเด็นสําคัญคือ การกําหนดตัวชี้วัด
ระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับหนวยงาน ความชัดเจนในหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร การกําหนดเปาหมายงาน
ท่ีเหมาะสม การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 
 

   แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะองคการใน Cell 3 
การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
เครื่องมือการ
บริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน 

การกําหนด
ตัวช้ีวัดระดับ
บุคคล 

 การกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับหนวยงาน 

 1.ทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร เปาประสงคตัวชี้วัดระดับสวนราชการและหนวยงาน 

 2.ทบทวนรายละเอียดหนาท่ีงาน (Job Description) 
 3.กําหนดเปาประสงคสวนบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการ 
 4.กําหนดเปาประสงคในสวนของานประจําท่ีบุคคลตองพัฒนา 

 5.กําหนดเปาประสงคในสวนงานพิเศษท่ีบุคคลไดรับมอบหมาย 
 6.กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค 
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  ความชัดเจนในหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคคล 
 1.การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบการกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล 

(Individual Scorecard)/(Management by Objective: MBO) 
 2.ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาหารือรวมกันในการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของ

เปาหมายระดับบุคคล 
 3.สรุปตัวช้ีวัดระดับบุคคล เชน การลงนามรวมกัน 
  การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน 
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดสมรรถนะ 
 1.การกําหนดสมรรถนะ 
 2.การนําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมิน 
 3.เปรียบเทียบสมรรถนะระหวางสมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
 • การพัฒนาหัวหนางาน 
 1.การกําหนดสมรรถนะของหัวหนางานและผูบริหาร 
 2.การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน 
  การกําหนดเปาหมายงานท่ีทาทาย 
 1.การประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดการประเมินผลงาน 
 2.การกําหนดผลการปฏิบัติงานท่ีมาจากตัวชี้วัดตัวชี้วัดระดับหนวยงาน 
 3.กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบตัิงานท่ีมาจากงานประจํา 
 4.นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของการประเมิน มาจาก  

- Base line 
- Benchmarking 
- Performance Standard 

 5.การพัฒนาหัวหนางาน/ผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงาน (Performance 
Standard) 

 
เกณฑการพิจารณาความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะองคการ Cell 3 กําหนดเปนระดับ

ความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของระดับการ
ดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) 

1 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคล  
คําอธิบาย:  การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพ่ือใหบุคลากรเกิดความเขาใจเปาหมาย
การทํางานของตนเอง โดยการจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษรซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ตัวชี้วัดและเปาหมายรวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
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2 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ  
คําอธิบาย : การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคท่ีตั้งไว 

3 หนวยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทาย มากข้ึนทุกรอบป 
คําอธิบาย : การกําหนดตัวชี้วัดท่ีทาทายอาจดําเนินการโดยการเพ่ิมตัววัดใหมีมุมมองท่ีคลอบคลุม
มากข้ึน การเพ่ิมคาเปาหมายของการวัด การเพ่ิมความเขมขน เปนตน พรอมท้ังกําหนด
วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดท่ีทาทาย เพ่ือกระตุนบุคลากรใหพัฒนา
ศักยภาพ 

4 หนวยงานมีการส่ือสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

คําอธิบาย : การสื่อสารและติดตามการบรรจุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมท่ัวถึง 

 

5 หนวยงานมีระบบการส่ือสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  

คําอธิบาย : การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพ่ือทําความเขาใจอยางท่ัวถึง
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน
ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงและจัดทําขอตกลงท่ีเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงตองมีรายละเอียดเก่ียวกับตัวชี้วัด 
และเปาหมายรวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 

นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดแบบฟอรมในการรายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับการพัฒนา
ปรับปรุง  Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) กําหนดใหสวนราชการยกตัวอยาง 1 
หนวยงานซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของกรม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมประมง
กําหนดใหทุกหนวยงานสงรายงานผลการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Cell 3) และคัดเลือกใหกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงเปนหนวยงานตัวอยางท่ีจะสงสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงจะตองรายงานตามแบบฟอรม ดังนี้ 
 

Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) 
ระดับคะแนน 1 และ 2 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน  
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ชื่อหนวยงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน เปาหมาย ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น 
(1 ป) 

ระยะยาว 
(3-5 ป) 

ชื่อกลุมงาน 
(………………) 

ชื่อกลุมงาน 
(………………) 

ชื่อกลุมงาน 
(……………) 

         

            
            
            
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมายถึงผูไมเก่ียวของในตัวชี้วัดนั้น 
 
ชื่อหนวยงาน 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน เปาหมาย ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด  
(Owner Supporter Matrix) 

ระยะสั้น 
(1 ป) 

ระยะยาว 
(3-5 ป) 

ชื่อผูรับผิดชอบ 
(………………) 

ชื่อผูรับผิดชอบ 
 (………………) 

ชื่อ
ผูรับผิดชอบ 
 (……………) 

         

            
            
            
หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน 

2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน 
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
    S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 

                   - หมายถึงผูไมเก่ียวของในตัวชี้วัดนั้น 
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ระดับท่ี 3 การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายมากข้ึน 
 

หนวยงาน แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับบุคคลท่ีมีความทาทายเพ่ิมมากข้ึน 
    
    
    
    
    

หมายเหตุ    ยกตัวอยางหนวยงานท่ีมอบหมายใหบุคลากรไดรับการกําหนดเปาหมายใหทาทายยิ่งข้ึนเพ่ือประกอบ
คําอธิบายแนวทาง 
 
ระดับ  4 และ 5 ระบบการส่ือสารและติดตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
 

(1) 
กิจกรรม/วิธีการ 

(2) 
ผูรับผิดชอบ 

(3) 
ความถี่ 

(4) 
รูปแบบการ 
รายงานผล 

(5) 
ปญหา

อุปสรรค 

(6) 
ขอเสนอแนะในการ

พัฒนา 
 1. การส่ือสาร       
         
 2. การติดตาม
ตัวช้ีวัด 

       

         
หมายเหต:ุ 1. ขอมูลชองท่ี (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4 
         2. ขอมูลชองท่ี (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามแผน ท้ังนี้มีการแกไขเพ่ิมเติมในการปรับเปลี่ยนเวลาในแผนปฏิบัติการดังนี้ 
    

1. หนวยงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและกําหนดเปาหมายท่ีมีความทาทายระดับ
หนวยงาน เพ่ิมเปนชวงเวลาเดือน พฤษภาคม 2558  

2. หนวยงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสูระดับบุคคล หนวยงาน เพ่ิม
เปนชวงเวลาเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2558 

ประธานในท่ีประชุม มอบหมายดังนี้ 
1. ฝายเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมแจงเวียนใหคณะทํางานทราบ 
2. ฝายเลขานุการจัดทําหนังสือถึง ผูอํานวยการกองฯ มอบหมายใหคณะกรรมการ

กลั่นกรองตัวชี้วัดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคลและรายงานผลสงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ในวันท่ี 31 
มีนาคม 2558 (รอบ 6 เดือน) 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ไมมี 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
          (นายอัครพล วรรณสุทธะ)                                                   
                    ผูจดรายงานการประชุม                                             
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ภาคผนวก ซ 

หนังสอืแจงเวียนแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฌ 

สรุปมติที่ประชุมในประเด็นสําคัญในการประชุม 
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ 
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ภาคผนวก ญ 

หนังสอืขอใหสงรายงานผลการประเมินตนเองตัวชี้วัด  
PA 6 ระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับ

หนวยงานลงสูระดบับุคคล 
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แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



ก 

 

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 



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 18 

 

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 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวชี้วัดการพฒันาสมรรถนะองค์การ 



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 22 

 

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 

 



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 32 

 

 
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
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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)  

  



 

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 73 

 

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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แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ       หน้า 78 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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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