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องคการกรมประมงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะ
องคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลุ มพั ฒ นาระบบบริ ห าร ไดดําเนิน การจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อรว มพิจ ารณาจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคกรและจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการเพื่อใหหนวยงานภายใตสังกัดกรม
ประมงไดรับรู รับทราบ และปฏิบัติใหเปนในทิศทางเดียวกัน ซึ่งกรมประมงไดคัดเลือกการพัฒนาสมรรถนะ
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1. ความเปนมา

บทที่ 1
บทนํา

สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวยมิติภายในและมิติภายนอก โดยมิติ
ภายนอกจะดําเนินการประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ สําหรับมิติภายในจะดําเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองคการ รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ 6
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดไว 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ลักษณะสําคัญขององคการ และ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ ซึ่งปรับเปลี่ยนจากตัวชี้วัดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ดระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจัด ทํา รายงานลั กษณะสํ าคั ญ ของ
องคการนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดน้ําหนักไวที่ รอยละ 1 มีเกณฑการใหคะแนนเปนลักษณะขั้นตอน
สํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ดระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพัฒ นาองค การ กําหนดน้ํา หนั กไว ที่ร อยละ 4 โดยมี เกณฑ การ
ประเมินผลใหคะแนนเปนลักษณะขั้นตอนเชนเดียวกัน รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวก ก
ในการสํารวจขอมูลเพื่อการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. เปด
ระบบสํารวจ ผานระบบอินเตอรเน็ต (GES) เพื่อใหบุคลากรของแตละหนวยงานเขากรอกแบบสํารวจระหวาง
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับดําเนินการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาองคการ
ตามแบบสํารวจ รายละเอียดศึกษาไดจากภาคผนวก ข
2. ผลสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey)
ขอมูลทั่วไปที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นตอสมรรถนะองคการของบุคลากรกรมประมงทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยรายละเอียดผลการสํารวจศึกษาไดจากภาคผนวก ค และสามารถสรุปเปน
ตารางไดดังนี้
2.1 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการในภาพรวม พบวาอยูในระดับทําดี 2 กลุม ปรับปรุง 3 กลุม
และแกไข 3 กลุม มีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดี
โดยคําถามขอที่ 1 – 3 อยูในระดับทําดี ขอที่ 4 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
โดยคําถามขอที่ 13 ขอที่ 15 และขอที่ 16 อยูในระดับทําดี ขอที่ 14 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอที่ 25 และ 26 อยูในระดับทําดี และขอที่ 27 และ 28 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไข โดยคําถามขอที่ 5 และ 7 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 6 และ 8 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 9 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 10 - 12 อยูในระดับแกไข
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กลุมที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 17 และขอที่ 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 18 – 19 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 21 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 22 และ 24 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 23 อยู
ในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง
โดยคําถามขอที่ 29 และขอที่ 31 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 30 และ 32 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับแกไข
โดยคําถามขอที่ 33 ขอที่ 35-36 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 34 อยูในระดับปรับปรุง
รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) ในภาพรวม
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกําหนดเปาหมาย
(Goal)

แกไข

แกไข

ทําดี

ภาพรวม
ขอคําถามที่

9

10

11

12

5

6

ระดับองคการ

ทํา

แก

แก

แก

แก

(Organization)

ดี

ไข

ไข

ไข

ไข

ภาพรวม

แกไข

7

1

2

3

4

ปรับ แก

ปรับ ทํา

ทํา

ทํา

ปรับ

ปรุง

ปรุง

ดี

ดี

ปรุง

ไข

8

ดี

ปรับปรุง

ทําดี

ขอคําถามที่

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

ระดับหนวยงาน

ทํา

แก

ปรับ แก

ทํา

แก

แก

ทํา

ทํา

ปรับ ทํา

ทํา

(Department)

ดี

ไข

ปรุง ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ปรุง ดี

ดี

ภาพรวม

แกไข

ปรับปรุง

ขอคําถามที่

33

34

35

36

29

30

ระดับบุคคล
(Individual)

แก

ปรับ แก

แก

ทํา

ไข

ปรุง ไข

ไข

ดี

31

ปรับปรุง
32

25

26

27

28

ปรับ ทํา

ปรับ ทํา

ทํา

แก

แก

ปรุง ดี

ปรุง ดี

ดี

ไข

ไข
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2.2 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการกลุมผูบริหารและอํานวยการ พบวาอยูในระดับทําดี 2 กลุม
ปรับปรุง 3 กลุม และแกไข 3 กลุม มีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ
กลุมที่ 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ
กลุมที่ 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอที่ 25 และ 26 อยูในระดับทําดี และขอที่ 27 อยูในระดับแกไข และ 28 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไข โดยคําถามขอที่ 5 และ 7 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 6 และ 8 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 9 และขอที่ 12 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 10 อยูในระดับแกไข และขอที่ 11 อยู
ในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 17 และขอที่ 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 18 – 19 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 21 และขอที่ 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 22 และขอที่ 24 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง
โดยคําถามขอที่ 29 และขอที่ 32 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 30 และ 31 อยูในระดับปรับปรุง
กลุมที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับแกไข
โดยคําถามขอที่ 33 ขอที่ 35-36 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 34 อยูในระดับปรับปรุง
รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) กลุมบริหาร
และอํานวยการ

ภาพรวม

การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกําหนดเปาหมาย
(Goal)

ปรับปรุง

แกไข

ทําดี

ขอคําถามที่

9

10

11

12

5

6

ระดับองคการ

ทํา

แก

ปรับ ทํา

แก

(Organization)

ดี

ไข

ปรุง

ไข

ภาพรวม

ปรับปรุง

ดี

7

1

2

3

4

ปรับ แก

ปรับ ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ปรุง

ปรุง

ดี

ดี

ดี

ไข

ปรับปรุง

8

ดี

ทําดี

4

การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกําหนดเปาหมาย
(Goal)

ขอคําถามที่

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

ระดับหนวยงาน

ทํา

แก

ทํา

แก

ทํา

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

(Department)

ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

แกไข

ปรับปรุง
31

ปรับปรุง

ขอคําถามที่

33

34

35

36

29

30

32

25

26

27

28

ระดับบุคคล
(Individual)

แก

ปรับ แก

แก

ทํา

ปรับ ปรับ ทํา

ทํา

ทํา

แก

ปรับ

ไข

ปรุง ไข

ไข

ดี

ปรุง ปรุง ดี

ดี

ดี

ไข

ปรุง

2.3 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการกลุมวิชาการ พบวาอยูในระดับทําดี 3 กลุม ปรับปรุง 4 กลุม
และแกไข 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ
กลุมที่ 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ
กลุมที่ 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับทําดีทุกขอ
กลุมที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไข โดยคําถามขอที่ 5 - 7 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 8 อยูในระดับทําดี
กลุมที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 9 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 10 - 12 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 17 และขอที่ 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 18 – 19 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 21 และขอที่ 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 22 และขอที่ 24 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง
โดยคําถามขอที่ 29 และขอที่ 31 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 30 และ 32 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 33 และขอที่ 35 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 34 และขอที่ 35 อยูในระดับทําดี
รายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) กลุมวิชาการ
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกําหนดเปาหมาย
(Goal)

แกไข

แกไข

ทําดี

ภาพรวม
ขอคําถามที่

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

ระดับองคการ

ทํา แก

แก

แก

แก

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

(Organization)

ดี

ไข

ไข ไข

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม
ขอคําถามที่

ไข

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ทําดี

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

ระดับหนวยงาน ทํา

แก

ทํา

แก

ทํา

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

(Department) ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ทําดี

ขอคําถามที่

33

34

35

36

29

30

31

32

25

26

27

28

ระดับบุคคล
(Individual)

แก

ทํา

แก

ทํา

ทํา

แก

ทํา

แก

ทํา

ทํา

ทํา

แก

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ดี

ไข

2.4 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการกลุมทั่วไป พบวาอยูในระดับทําดี 4 กลุม ปรับปรุง 3 กลุม
และแกไข 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ
กลุมที่ 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ
กลุมที่ 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอที่ 25 และขอที่ 26 อยูในระดับทําดี ขอที่ 27 – 28 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับทํา
ดี โดยคําถามขอที่ 5 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 6 - 8 อยูในระดับทําดี
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กลุมที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูใน
ระดับแกไข โดยคําถามขอที่ 9 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 10 และขอที่ 12 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่
11 อยูในระดับ ปรับปรุง
กลุมที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 17 และขอที่ 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 18 – 19 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 21 และขอที่ 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 22 และขอที่ 24 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับทําดีทุก
ขอ
กลุมที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับแกไข
โดยคําถามขอที่ 33 และขอที่ 35 - 36 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 34 อยูในระดับทําดี
รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) กลุมทั่วไป
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกําหนดเปาหมาย
(Goal)

แกไข

ทําดี

ทําดี

ภาพรวม
ขอคําถามที่

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

ระดับองคการ

ทํา

แก

ปรับ

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

(Organization)

ดี

ไข

ปรุง

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ทําดี

ขอคําถามที่

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

ระดับหนวยงาน

ทํา

แก

ทํา

แก

ทํา

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

(Department)

ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

แกไข

ทําดี

ปรับปรุง

ขอคําถามที่

33

34

35

36

29

30

31

32

25

26

27

28

ระดับบุคคล
(Individual)

แก

ทํา

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

แก

แก

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ไข

ไข

7

2.5 ผลการสํารวจสมรรถนะองคการสวนภูมิภาค พบวาอยูในระดับทําดี 4 กลุม ปรับปรุง 4 กลุม
และแกไข 1 กลุม มีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ 1 การกําหนดเปาหมายในระดับองคการ (Goal in Organization) พบวาอยูในระดับทําดี
โดยคําถามขอที่ 1 – 3 อยูในระดับทําดี ขอที่ 4 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 2 การกําหนดเปาหมายในระดับหนวยงาน (Goal in Department) พบวาอยูในระดับทําดี
ทุกขอ
กลุมที่ 3 การกําหนดเปาหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง โดย
คําถามขอที่ 25 และขอที่ 26 อยูในระดับทําดี ขอที่ 27 – 28 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองคการ (Design in Organization) พบวาอยูในระดับทํา
ดี โดยคําถามขอที่ 5 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 6 - 8 อยูในระดับทําดี
กลุมที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองคการ (Management in Organization) พบวาอยูในระดับ
แกไขทุกขอ
กลุมที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหนวยงาน (Design in Department) พบวาอยูในระดับ
ทําดี โดยคําถามขอที่ 17 - 18 และขอที่ 20 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 19 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหนวยงาน (Management in Department) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 21 และขอที่ 23 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 22 และขอที่ 24 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบวาอยูในระดับปรับปรุง
โดยคําถามขอที่ 29 – 30 อยูในระดับทําดี คําถามขอที่ 31 – 32 อยูในระดับแกไข
กลุมที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบวาอยูในระดับ
ปรับปรุง โดยคําถามขอที่ 33 และขอที่ 35 อยูในระดับแกไข คําถามขอที่ 34 และขอที่ 36 อยูในระดับทําดี
รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สรุปผลการสํารวจสมรรถนะองคการ (Organizational Performance Survey) สวนภูมิภาค
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกําหนดเปาหมาย
(Goal)

แกไข

ทําดี

ทําดี

ภาพรวม
ขอคําถามที่

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

ระดับองคการ

แก

แก

แก

แก

แก

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

ทํา

แก

(Organization)

ไข

ไข

ไข

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ไข

ภาพรวม

ปรับปรุง

ทําดี

ทําดี

ขอคําถามที่

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

8

(Department)

ดี

ไข

ภาพรวม

ดี

ไข

ดี

ดี

ปรับปรุง

ไข

ดี

ดี

ดี

ปรับปรุง

ดี

ดี

ปรับปรุง

ขอคําถามที่

33

34

35

36

29

30

31

32

25

26

27

28

ระดับบุคคล
(Individual)

แก

ทํา

แก

ทํา

ทํา

ทํา

แก

แก

ทํา

ทํา

แก

แก

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ไข

ไข

ผลการตอบแบบสอบถาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมประมง ภาพรวม
สัญลักษณและความหมาย
•

สวนราชการดําเนินการเรื่องนั้นไดดีอยูแลว ควรรักษาการดําเนินการนั้นไว

•

สวนราชการควรปรับปรุงเรื่องนั้น

•

สวนราชการตองแกไขเรื่องนั้นอยางเรงดวน

ภาพรวม
การบริหารจัดการ
MANAGEMENT
ระดับองคการ
ORGANIZATION
(สวนราชการ/จังหวัด)

ระดับหนวยงาน
DEPARTMENT

ระดับบุคคล
INDIVIDUAL

การออกแบบระบบงาน
DESIGN

การกําหนดเปาหมาย
GOAL

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

33

34

35

36

29

30

31

32

25

26

27

28
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การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม สวนราชการ ภาพรวม
1. ในกรณีสวนราชการยังมี Cell ที่ตองปรับปรุง (สีเหลือง) หรือ แกไข
ขอเสนอแนะของ Cell นั้นได

(สีแดง) ทานสามารถคลิกที่สัญลักษณ เพื่อดูคําอธิบายและ

2. โดยลําดับความสําคัญของการพัฒนา สวนราชการควรเลือกตามลําดับหมายเลข Cell การกําหนดเปาหมาย
พิจารณาการออกแบบและการบริหารจัดการในแตละระดับควบคูกันไป

หรือ

,

หรือ

,

, ,
หรือ

จากนั้นจึง

3. ในกรณีที่สวนราชการของทานมีผลการดําเนินการครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็น
4.

(สีเขียวทั้งหมด) ขอใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ
รักษาความตอเนื่อง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนตอไป โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกสวนราชการเพื่อขอเขาตรวจเยี่ยม และศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี สําหรับนําไปเผยแพรใหกับสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชตอไป
สําหรับการดําเนินการตามตัวชีว้ ัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ จะขอใหสว นราชการจัดสง
เอกสารที่สะทอนความสําเร็จของการดําเนินการที่สําคัญ โดยจะปรากฏรายละเอียดตามคูมือตัวชีว้ ัดตอไป

5. หากสวนราชการของทานตองการพัฒนาประเด็นที่ทานทําไดดีอยูแ ลว
ตามการวินจิ ฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells

(สีเขียว) ใหดียิ่งขึ้น ทานสามารถพิจารณาแนวทางการพัฒนา

๔. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง ปงบประมาณ 2558
การประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2558 ณ หองประชุมปากเปยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ ไดพิจารณาเลือก Cell 3 ซึ่งผลการสํารวจพบวาอยูใน
ระดับปรับปรุงเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ กรมประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
เกณฑของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยกําหนดกิจกรรม เอกสารประกอบการพิจารณา ผูรับผิดชอบ รวมถึงแบบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนที่กําหนด และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน คณะทํางานฯ ไดจัดทําตัวอยางการ
รายงานตามแบบฟอรมเพื่อใหเกิดความชัดเจนแกหนวยปฏิบัติ
สําหรับแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการและเกณฑการใหคะแนน กรณี Cell 3
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดไวดังนี้
4.1 เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
2. การจั ดทํ าข อตกลง (Performance Agreement) หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) และ
ดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร
(People Management)
4.2 ขอแนะนําแนวทางการดําเนินงาน
1. ทําความเขาใจตอแผนที่ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และระดับ
หนวยงาน
2. ทบทวนรายละเอียดหนาที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละบุคคล
ในหนวยงานมาพิจารณา วาตอบสนองเปาประสงคในระดับสวนราชการและหนวยงานใดบาง
3. กําหนดเปาประสงคที่บุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน
4. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําที่บุคคลตองพัฒนา

10

5. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษที่บุคคลไดรับมอบหมาย
6. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค
 ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
1. การจั ด ทํ า ข อ ตกลงในการทํ า งานอาจอยู ใ นรู ป แบบของการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คล
(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค (Management by
Objectives: MBO) เปนตน
2. ผูบังคับ บัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกัน กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายระดับ
บุคคล
3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
 กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน
 นํ า สมรรถนะมาเป น ส ว นหนึ่ งของแบบฟอรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal Form)
 พิจ ารณาผลการประเมิ นสมรรถนะจากผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาชองวาง
ระหวางระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับสมรรถนะที่
ไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level)
2. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร
(People Management)
 การกํ า หนดสมรรถนะหั ว หน า งานและผู บ ริ ห ารในเรื่ อ ง "การบริ ห ารคน" (People
Management)
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อใหหัวหนางานและผูบริหาร
เขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
 การกําหนดเปาหมายงานที่ทาทาย
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
2. กําหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ
3. กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจํา (Job Description) ที่ตองการพัฒนา
4. นํ า ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ งานมาเป น ส ว นหนึ่ ง ของแบบฟอร ม การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน
(Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายที่มาจาก:
 ค า คะแนนของผลงานในรอบป ที่ ผ า นมา เพื่ อ พิ จ ารณาให เ ป า หมายที่ ตั้ ง นั้ น สู ง กว า เดิ ม (Base
Line) หรือ
 ค า คะแนนจากการเที ย บกั บ เป า หมายของหน ว ยงานอื่ น ที่ ลั ก ษณะงานใกล เ คี ย งกั น
(Benchmarking) หรือ
 คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)
5. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management)
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การกําหนดสมรรถนะหัวหนางานและผูบริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" (Performance
Management)
4.3 เกณฑการประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
คะแนนการวัดระดับที่ 1
เกณฑที่กําหนด
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจเปาหมายการทํางาน
ของตนเอง โดยการจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
คะแนนการวัดระดับที่ 2
เกณฑที่กําหนด
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานและ
สวนราชการ
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานและ
ระดับบุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว
คะแนนการวัดระดับที่ 3
เกณฑที่กําหนด
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้นทุกรอบป
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพิ่มตัววัดใหมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น
การเพิ่ มค าเป าหมายของการวัด การเพิ่มความเขม เปนตน พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงคที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความทาทาย เพื่อกระตุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน
คะแนนการวัดระดับที่ 4
เกณฑที่กําหนด
สวนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชา
คํา อธิ บาย: การสื่อสารและติ ดตามการบรรลุเปาหมายตัว ชี้วัดระดับตัว บุคคลระหวางผูบังคับ บัญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมทั่วถึง
คะแนนการวัดระดับที่ 5
เกณฑที่กําหนด
สวนราชการมีร ะบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเ ปา หมายตัวชี้วัด ระดับบุค คลระหว า ง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
คําอธิบาย: การกํ าหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทําความเขาใจอยางทั่วถึง ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความ
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รับผิดชอบตอผลงานที่ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความรับผิดชอบโดยตรง และจัดทํา
ข อ ตกลงที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั กษร ซึ่ งต อ งมี ร ายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และเป า หมาย รวมถึง เกณฑก าร
ประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
5. แผนพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง ปงบประมาณ 2558
ในการดําเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมงปงบประมาณ 2558 นั้น กรมประมงดําเนินการ
ตามขอมูลและเกณฑที่กําหนดตามขอ 4.2 โดยมีกระบวนการและแนวทางเพื่อปรับปรุงดังนี้
1. แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานดํ า เนิ น การพั ฒ นาสมรรถนะองค ก ารเพื่ อ วิ เ คราะห แ ละพิ จ ารณาจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสมรรถนะองคการป พ.ศ. 2558
กรมประมงไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ตาม
คําสั่งกรมประมงที่ 204/2558 มีผูตรวจราชการเปนประธาน และผูแทนจากหนวยงานระดับกอง
เปนคณะทํางานและกลุมพัฒนาระบบบริหารเปนคณะทํางานและเลขาคณะทํางาน รายละเอียด
ศึกษาจากภาคผนวก ฉ
2. นําหลักเกณฑขอกําหนดการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ของสํานักงาน ก.พ.ร. ป 2558
ผลการสํารวจที่ไดจากการสํารวจผานระบบออนไลน “GES Survey Online” ครั้งที่ 1 ป พ.ศ.
2557 และผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองคการป 2557 เสนอที่ประชุม
รายละเอียดไดกลาวไวกอนหนานี้แลว
3. กรมประมงดําเนินการจัดประชุมจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558
กรมประมงไดจัดประชุมพิจารณาขอมูลและจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการขึ้นใน
วันที่ 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/
งานที่ไดรับมอบหมาย ผานระบบการประเมินรายบุคคลและ DPIS
3.2 ใหมีการสื่อสารใหบุคลากรของหนวยงานเกิดความเขาใจในทุกระดับในเรื่องตัวชี้วัดผานชองทาง
ตางๆ เชน เอกสาร การประชุม การพูดคุย เปนตน
3.3 ในการกําหนดตัวชี้วัดใหมีการกําหนดตัวชี้วัดโดยมีแนวทางการกําหนดที่ทาทาย เชน การนํา
ขอมูลยอนหลังที่ผานมาและผลการดําเนินการครั้งที่ผานมากําหนดเปนคาระดับที่ 3 สําหรับ
ระดับที่ 4 และ 5 ใหเพิ่มปริมาณที่ทาทาย การกําหนดเกณฑการวัดอาจใชเกณฑประเภทผสม
ระหวางเชิงปริมาณและคุณภาพ (Hybrid) โดยระดับ 3 เปนเชิงปริมาณ ระดับที่ 4 และ 5 เปน
เชิงคุณภาพ เปนตน
3.4 ใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง มีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานตามแบบฟอรมและตามแผนที่กําหนด รายละเอียดแบบฟอรมการรายงานและตัวอยาง
การกรอกแบบฟอรมรายงานศึกษาไดจากภาคผนวก ช และ ซ ตามลําดับ
4. เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการแกผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดเสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองคการประจําป พ.ศ. 2558 และปฏิทิน
การดําเนินการตอผูบริหารไดแก อธิบดีกรมประมงเพื่อเห็นชอบ
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5. ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการที่กําหนดโดยหนวยงานผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดแจงหนวยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
6. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ โดยกลุมพัฒนา
ระบบบริหารและเสนอคณะทํางานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
ครั้งตอไป
7. จัดทํารายงาน และเสนอผูบริหารเพื่อทราบ ซึ่งจะไดดําเนินการในวาระตอไป
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558
หลักเกณฑการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะองคการ สํานักงาน ก.พ.ร.
ผลการสํารวจสมรรถนะองคการ ป 2557
ผลการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ป 2557

ประชุมจัดทําแผนพัฒนาพัฒนา
สมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558
เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
พ.ศ. 2558 แกผูบริหารเห็นชอบ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคการ พ.ศ. 2558
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ

รายงาน และเสนอผูบริหารรับทราบ
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ภาพกระบวนการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558
สําหรับปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กําหนดไวตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาสมรรถนะองคการ
2. เสนอผูบริหารเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
3. มอบหมายใหหนวยงานตางๆภายในกรมดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล
4. หนวยงานจัดตั้งคณะทํางานกําหนดตัวชี้วัดระดับกอง
5. หนวยงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและกําหนดเปาหมายที่มีความทาทายระดับหนวยงาน
6. หนวยงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองสูระดับบุคคล
7. หนวยงานดําเนินการตามตัวชี้วัดตามที่ไดรับการถายทอด
8. ผูบังคับบัญชาในแตละระดับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
9. ประชุมคณะทํางานสมรรถนะองคการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละ
หนวยงาน
10. คณะทํางานพัฒนาสมรรถนะองคการ รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
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บทที่ 2
การพัฒนาสมรรถนะองคการ พ.ศ. 2558
Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)

ผลการสํารวจการพัฒนาสมรรถนะองคการ โดยใชเครื่องมือ 9 Cell ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมประมงไดเลือกการพัฒนา Cell 3 คือ การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับ
บุคคล (Individual Goal : IG) เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวประสบผลสําเร็จและสรางกลไกในการขับเคลื่อน
กรมประมงจึงไดดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนการทํางาน
กรมประมงโดยกลุมพัฒนาระบบบริหารไดเสนอใหผูบริหารพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ
พัฒนาสมรรถนะองคการ โดยออกเปนคําสั่งกรมประมงที่ 24/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 การแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะองคการ 1 เพื่อสรางกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา กรมประมงดําเนินการ
จัดตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนภารกิจซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากกองตางๆ ทุกกองมีผูตรวจราชการกรมเปน
ประธานคณะทํางาน คณะทํางานฯ มีหนาทีใ่ นการดําเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดานการพัฒนาสมรรถนะองคการ พรอมเรงรัดและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติราชการ คณะทํางานดังกลาวไดประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เวลา
09.30 น. ณ หองประชุมปากเปยน อาคารจุฬาภรณ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจที่ไดจากการสํารวจผานระบบ
ออนไลน (GES Survey Online) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อนํามา
ปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะองคการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สําหรับผลการสํารวจการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรกรมประมง ดังนี้ 2

1
2

โปรดศึกษาเพิ่มเติมในคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ
โปรดศึกษาเพิ่มเติมในเครื่องมือการวินจิ ฉัยองคการ 9 Cells
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ผลการตอบแบบสอบถามของบุคลากรกรมประมงในภาพรวม
สัญลักษณและความหมาย
•

สวนราชการดําเนินการเรื่องนั้นไดดีอยูแลว ควรรักษาการดําเนินการนั้นไว

•

สวนราชการควรปรับปรุงเรื่องนั้น

•

สวนราชการตองแกไขเรื่องนั้นอยางเรงดวน
ภาพรวม
การบริหารจัดการ
MANAGEMENT

ระดับองคการ
ORGANIZATION
(สวนราชการ/จังหวัด)

ระดับหนวยงาน
DEPARTMENT

ระดับบุคคล
INDIVIDUAL

การออกแบบระบบงาน
DESIGN

การกําหนดเปาหมาย
GOAL
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21
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20

13

14

15

16

33

34

35

36

29

30

31

32

25

26

27

28

การวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถาม สวนราชการ ภาพรวม
1. ในกรณีสวนราชการยังมี Cell ที่ตองปรับปรุง (สีเหลือง) หรือ แกไข
(สีแดง) ทานสามารถคลิกที่สัญลักษณ เพื่อดูคําอธิบายและ
ขอเสนอแนะของ Cell นั้นได
2. โดยลําดับความสําคัญของการพัฒนา สวนราชการควรเลือกตามลําดับหมายเลข Cell การกําหนดเปาหมาย , , จากนั้นจึง
พิจารณาการออกแบบและการบริหารจัดการในแตละระดับควบคูกันไป

หรือ

3. ในกรณีที่สวนราชการของทานมีผลการดําเนินการครอบคลุม ครบถวนทุกประเด็น

,

หรือ

,

หรือ

(สีเขียวทั้งหมด) ขอใหสวนราชการดําเนินการเพื่อ
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รักษาความตอเนื่อง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนตอไป โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกสวนราชการเพื่อขอเขาตรวจเยี่ยม และศึกษาแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี สําหรับนําไปเผยแพรใหกับสวนราชการอื่นๆ นําไปประยุกตใชตอไป
4. สําหรับการดําเนินการตามตัวชีว้ ัดมิติภายในดานการพัฒนาองคการ ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ จะขอใหสว นราชการจัดสง
เอกสารที่สะทอนความสําเร็จของการดําเนินการที่สําคัญ โดยจะปรากฏรายละเอียดตามคูมือตัวชีว้ ัดตอไป
5. หากสวนราชการของทานตองการพัฒนาประเด็นที่ทานทําไดดีอยูแ ลว
(สีเขียว) ใหดียิ่งขึ้น ทานสามารถพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ตามการวินจิ ฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells

กรมประมงโดยคณะทํ า งานดํ า เนิ น การพั ฒ นาสมรรถนะองค ก ารได กํ า หนดให ทุ ก หน ว ยงาน
ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการตามแนวทางการปรับปรุง Cell 3 ทั้งนี้ไดคัดเลือกใหกองตรวจสอบ
คุ ณ ภาพสิ น ค า ประมง (กตส.) เป น ตั ว แทนของกรมเพื่ อ รั บ การตรวจผลการดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด จาก
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. การดํ า เนิ น การในส ว นของกองตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค า ประมง (กตส.) ได จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง เพื่อทําหนาที่ในการกลั่นกรองตัวชี้วัดของกอง และพิจารณาหา
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดใหมีความยากและทาทาย คณะกรรมการไดวิเคราะหการกําหนดตัวชี้วัดของกอง
ดวยวิธีตางๆ แลวจึงคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความยากและทาทาย พรอมทั้งถายทอดตัวชี้วัด จากระดับกองลงสู
ระดับกลุมตางๆ ทั้งในสวนกลาง และหนวยงานสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคดวย
2. การจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมประมงไดจัดประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ป พ.ศ. 2558 ในวันที่
26 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมปากเปยน อาคารจุฬาภรณ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ
ออนไลน (GES Survey Online) โดยใชเครื่องมือการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells ในการสํารวจ
พบวาผลการตอบแบบสํารวจของกรมประมงไดพิจารณาตามลําดับความสําคัญของการพัฒนา กรมประมง
เลือกตามลําดับหมายเลข Cell การกําหนดเปาหมาย , , จากนั้นจึงพิจารณาการออกแบบและการ
บริหารจัดการในแตละระดับควบคูกันไป หรือ , หรือ , หรือ เมื่อพิจารณาจากหลักการ
ดังกลาวกรมประมงจะอยูที่ Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG) คณะทํางานจึงพิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ป พ.ศ. 2558 เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางการดําเนินการ Cell 3 ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมจัดทํา
ลักษณะสําคัญขององคการและเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขสงฝายเลขานุการ ภายใน วันที่ 10 มีนาคม
2558 ฝายเลขานุการไดดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการสงสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว
การดํ า เนิ น การของกองตรวจสอบคุณภาพสิน คาประมง (กตส.) ไดนํ าแผนพัฒ นาสมรรถนะ
องคการ ป 2558 ไปประยุกตปรับใชกับกองของตนเองโดยไดจัดทําแผนการถายทอดและติดตามตัวชี้วัดของ
กอง พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดของกองใหมีความยากและทาทาย รวมทั้งกําหนดแนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัด
แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทาย การกําหนดคาเปาหมายที่ทาทาย เพื่อเปนแนวทางใหกลุมตางๆ และ
ศูนยตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงที่อยูในสวนภูมิภาคยึดเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
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3. การเสนอขออนุมัตแิ ผนการพัฒนาสมรรถนะองคการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เมื่อคณะทํางานไดประชุมพิจารณาแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการและมีการปรับปรุงแกไข
ผ านการพิ จ ารณาจากตั ว แทนจากกองต า งๆ เรีย บรอยแลว กลุม พัฒ นาระบบบริห ารในฐานะเลขานุการ
คณะทํางานไดเสนอแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการใหอธิบดีพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่ออธิบดีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเสร็จเรียบรอยแลวจึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
การดําเนินการของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง ภายหลังจากที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายระดับกองดําเนินการจัดทําแผนการถายทอดและติดตามตัวชี้วัดของกองและการ
กําหนดแนวทางในการถายทอดตัวชี้วัด แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงเสนอใหผูอํานวยการกองพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกอนประกาศใหทราบและ
ถือปฏิบัติ
4. การสื่อสารแผนพัฒนาสมรรถนะองคการใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ทราบทั่วทั้งองคกร
เมื่ อแผนการพัฒ นาสมรรถนะองคการไดรับ การพิจารณาใหความเห็น ชอบเรียบรอยแลว
คณะทํางานไดดําเนินการสื่อสารเผยแพรแผนพัฒนาองคการผานกลไกคณะทํางานฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทน
จากกองตางๆไปถายทอดใหความรูและดําเนินการในระดับกอง พรอมทั้งกลุมพัฒนาระบบบริหารไดแจงเวียน
เปนหนังสือบันทึกขอความแจงแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการใหกองทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ไดกลุมพัฒนา
ระบบบริหารไดเผยแพรประชาสัมพันธแผนพัฒนาสมรรถนะองคการผานเว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อใหกองตางๆและบุคคลทั่วไปสามารถเขามาศึกษาเรียนรูแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการได นอกจากนี้
คณะทํางานยังไดกําหนดใหกองตางๆมีการถายทอดตัวชี้วัดใหเชื่อมโยงจากระดับกรมลงสูระดับกอง ระดับ
กลุม/ฝาย จนถึงระดับบุคคล ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดดังกลาวตองประสานสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน
และยุทธศาสตรของกรม
กองตางๆ ทั้ง 21 หนวยงานไดสื่อสารการดําเนินการตามตัวชี้วัดโดยมีตัวแทนของกองเปน
แกนหลักในการดําเนินงานดวยรูปแบบตางๆ อาทิ การประชุมของกองตางๆ ชี้แจงตัวชี้วัด การเชิญ ก.พ.ร. ไป
รวมประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการดําเนินการตามตัวชี้วัด การแจงเวียนเปนหนังสือบันทึกขอความ การตอบ
ขอซักถามและใหคําปรึกษาระหวางเจาหนาที่ ก.พ.ร.และกองตางๆ การชี้แจงรายบุคคล ทั้งนี้การสื่อสารมีทั้ง
แบบทางเดียวและสองทาง
สําหรับกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมงกําหนดใหมีการประชาสัมพันธและ
สื่อสารแผนการถายทอดตัวชี้วัดและติดตามตัวชี้วัดและแนวทางในการถายทอดตัวชี้วัด แนวทางในการกําหนด
ตัว ชี้ วั ด ที่ ย ากและท า ทายของกองตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค า ประมง ให บุ ค ลากรของกองและบุ ค ลากรใน
หนวยงานภายใตกองทราบโดยการแจงเวียนเปนหนังสือเปนทางการและการแจงใหทราบในที่ประชุมของ
หนวยงาน
5. การประชาสัมพันธแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558
กลุมพัฒนาระบบบริหารในฐานะเลขานุการคณะทํางานไดดําเนินการแจงเวียนแผนพัฒนา
สมรรถนะองคการใหกองตางๆ ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ รวมทั้งไดดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธผาน
เว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหารโดยไดจัดทําแบนเนอร “การพัฒนาสมรรถนะองคการ” ไวที่หนาเว็บไซต
ของกลุมพัฒนาระบบบริหารใหบุคลากรของกรมประมงคนสามารถเขามาดาวนโหลดแผนการพัฒนาสมรรถนะ
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องคการ นอกจากนี้กองตางๆ อาทิ กองการเจาหนาที่ไดสรางแบนเนอร “การพัฒนาสมรรถนะองคการ” ให
บุคลากรสามารถเขามาศึกษาแผนการพั ฒนาสมรรถนะองคการและดาวนโหลดแผนการพัฒนาสมรรถนะ
องคการ ป 2558 รายละเอียด ดังนี้
เว็บไซตของกลุมพัฒนาระบบบริหาร

เว็บไซตของศูนยสารเทศและการสื่อสาร
กรมประมง
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การประชาสัมพันธผานเว็บไซตกองการเจาหนาที่

6. การกําหนดใหการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลเปน
ตัวชี้วัดของหนวยงานและของผูบริหาร
กรมประมงกําหนดใหการดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุง Cell 3 การกําหนดใหการ
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล (Individual Goal : IG) ใหทุก
หนวยงานดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดใหมีความเชื่อมโยงประสานถักทอกับพันธกิจของกรมประมง วิสัยทัศนของ
กรม ยุทธศาสตรกรม ตลอดจนพันธกิจของกอง ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน PA ตัวชี้วัดของหนวยงานภายใน IPA
และกําหนดใหกองตางๆ ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลใหมี
ความยากและทายทาย พรอมทั้งกําหนดเปนตัวชี้วัดของกองและกําหนดเปนตัวชี้วัดของผูบริหาร
การดําเนินการในสวนของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.) ไดจัดตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองตัวชี้วัด คณะกรรมการไดจัดประชุมพรอมจัดทําแผนการถายทอดตัวชี้วัดและติดตามตัวชี้วัด การ
กลั่นกรองตัวชี้วัด การวิเคราะหตัวชี้วัดของกอง การกําหนดแนวทางการกลั่นกรองตัวชี้วัด การกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายที่ยากและทายทาย โดยการกําหนดตัวชี้วัดของกองไดมีการประชุมและวิเคราะหการกําหนด
ตัวชี้วัดของกองใหยากและทาทายรวมทั้งความสอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจของกรม วิสัยทัศน ยุทธศาสตร
ของกรม แผนปฏิบัติราชการของกรม ตลอดจนพันธกิจของกองและนโยบายของผูบริหารซึ่งสามารถแสดง
ความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางพันธกิจของกรมประมงและพันธกิจของกองตรวจสอบสินคาประมง ดังนี้
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ตารางแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงของพันธกิจกรมประมงกับพันธกิจของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
วิสัยทัศนกรมประมง : มุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนผูนําและสรางความมั่นคงอาหารดานประมงของประเทศ ภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมประมง

กตส.

ผอ.กตส

กลุมพัฒนา
ระบบ
คุณภาพ
แหลงแปรรูป
สัตวน้ํา

พันธกิจ

พันธกิจ

ตัวชี้วดั

สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ําตลอดหวงโซ
การผลิตใหไดรับ
มาตรฐานของไทย
และสากล

1.ควบคุมตรวจสอบ
และกํากับดูแล
สุขอนามัยของโรงงาน
แปรรูปสัตวน้ํา สถาน
แปรรูปสัตวน้ํา แหลง
ขนถาย หองเย็น
สะพานปลา ทาเทียบ
เรือ เรือหองเย็นและ
เรือโรงงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล
และขอกําหนดของ
ประเทศคูคา
2.ตรวจสอบและ
กํากับดูแลคุณภาพ
ของสินคาประมงที่
นําเขาและสงออก
ดวยกระบวนการทาง
จุลินทรีย เคมีและ
กายภาพ

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

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


4.ระดับความสําเร็จในการ
ตรวจ Stock วัตถุดิบทูนา
นําเขาภายใตระเบียบ IUU

กลุมตรวจสอบ
และรับรอง
คุณภาพสัตว
น้ําและ
ผลิตภัณฑสัตว
น้ํา
รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

กลุมพัฒนา
ระบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพทาง
จุลินทรีย

กลุมพัฒนา
ระบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ทางเคมี

กลุมพัฒนา
ศตส.
มาตรฐาน สมุทรสาคร
สัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

ศตส.
สงขลา

ศตส.
สุราษฎร
ธานี

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
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กรมประมง

กตส.

ผอ.กตส

กลุมพัฒนา
ระบบ
คุณภาพ
แหลงแปรรูป
สัตวน้ํา

พันธกิจ

พันธกิจ

ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

3.ควบคุม ตรวจสอบ
และกํากับดูแลแหลง
เพาะเลี้ยงและแหลง
จับสัตวน้ํา รวมทั้ง
คุณภาพของสัตวน้ํา
เพื่อการรับรองการ
สงออกของประเทศคู
คา
4.ใหบริการ
หองปฏิบัติการอางอิง
ดานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงแกกรม
และผูประกอบการ
ผลิตสินคาประมง
5.จัดทําและรักษา
ระบบการตรวจสอบ
สินคาประมงให
เปนไปตาม
มาตรฐานสากล

5.ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการภายใตระเบียบ
IUU
6.รอยละของจํานวน
ผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผาน
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย
7.จํานวนตัวอยางที่ไดรับ
การตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมาย
ที่กําหนด

8.รอยละความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการการ
ตรวจวิเคราะห (ยกเวนกรณี
ระบบเครือขายมีปญหา
เครื่องมือชํารุดและการ
วิเคราะหซ้ําเพื่อยืนยันผล

กลุมตรวจสอบ
และรับรอง
คุณภาพสัตว
น้ําและ
ผลิตภัณฑสัตว
น้ํา
รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

กลุมพัฒนา
ระบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพทาง
จุลินทรีย

กลุมพัฒนา
ระบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ทางเคมี

กลุมพัฒนา
ศตส.
มาตรฐาน สมุทรสาคร
สัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั



ศตส.
สงขลา

ศตส.
สุราษฎร
ธานี

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
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กรมประมง

กตส.

ผอ.กตส

กลุมพัฒนา
ระบบ
คุณภาพ
แหลงแปรรูป
สัตวน้ํา

พันธกิจ

พันธกิจ

ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

กลุมตรวจสอบ
และรับรอง
คุณภาพสัตว
น้ําและ
ผลิตภัณฑสัตว
น้ํา
รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั









9.ระดับความสําเร็จของการ
ทบทวนเอกสารในระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025
10.ระดับความสําเร็จของ
การไดรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17020
11.รอยละการเบิกจายเงิน
งบประมาณในภาพรวม
12.รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายงบ
ลงทุน
13.รอยละเฉลี่ยของ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานดานบัญชีไดตาม
เกณฑที่กําหนด

กลุมพัฒนา
ระบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพทาง
จุลินทรีย

กลุมพัฒนา
ระบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ทางเคมี

กลุมพัฒนา
ศตส.
มาตรฐาน สมุทรสาคร
สัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั





ศตส.
สงขลา

ศตส.
สุราษฎร
ธานี

ฝาย
บริหาร
ทั่วไป

รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั


รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 กับพันธกิจของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
วิสัยทัศนกรมประมง : มุงพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปนผูนําและสรางความมั่นคงอาหารดานประมงของประเทศ
ภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรมประมง

ยุทธศาสตรที่ 1
การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการผลิต
สัตวน้ําและผลิตภัณฑ

ยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารทรัพยากร
สัตวน้ําใหยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
การวิจยั และพัฒนาวิชาการและ
เทคโนโลยีการประมง

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาบุคลากรและองคกร

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

พันธกิจที่ 1
ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล
สุขอนามัยโรงงาน สถานแปรรูปสัตว
น้ําเบื้องตน สถานบรรจุ แหลงขน
ถาย หองเย็น สะพานปลา ทาเทียบ
พันธกิจที่ 5
จัดทําและรักษาระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 2
ตรวจสอบและกํากับดูแลคุณภาพสินคา
ประมงที่นําและเขาสงออกดวยกระบวนการ
ทางจุลินทรีย เคมี และกายภาพ
พันธกิจที่ 6
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
สุขลักษณะและกระบวนการผลิต
ของสถานประกอบการใหสอดคลอง
กับตางประเทศ

พันธกิจที่ 3
ควบคุมและกํากับดูแลแหลงเพาะเลี้ยงและ
แหลงจับสัตวน้ําเพือ่ รองรับการสงออก

พันธกิจที่ 7
ศึกษาวิจยั และพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสินคาประมงให
เปนไปตามมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 4
ใหบริการหองปฏิบัติการอางอิงการตรวจวิเคราะห
คุณภาพสินคาประมง

พันธกิจที่ 8
ใหบริการวิชาการดานการ
ตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของสินคา
ประมง

พันธกิจที่ 9
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานหนวยอื่นที่เกีย่ วของและ
ที่ไดรับมอบหมาย
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง
วิสัยทัศน “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล”
ยุทธศาสตร “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและรับรองคุณภาพสินคาสัตว
น้ําสงออกใหไดมาตรฐาน”
กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

กลุมพัฒนาระบบคุ
ภาพแหล
ง ณภาพ
กลุมพัณฒ
นาระบบคุ
แปรรปสัแหล
ตวน้ํางแปรรูปสัตวน้ํา

ตัวชี้วัด

กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด

1.ระดั บ ความสํา เร็จ ในการประเมิ น โรงงานตาม
เกณฑ ม าตรฐานประเมิ น โรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน
3. ร อ ยละของการรายงานผลการสื บ หาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ
4. ระดั บ ความสํ า เร็ จของการได รับ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5.รอยละในการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม

1.ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การภายใต
กฎระเบียบ IUU
3. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
4. ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ นงบประมาณใน
ภาพรวม

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย

กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

ตัวชี้วัด

1.ร อ ยละของการรายงานผลการสื บ หาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ
2. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบ
ทูนานําเขาภายใตระเบียบ IUU
3. ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณใน
ภาพรวม

ตัวชี้วัด

1. ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห
คุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
2. ระดั บ ความสํ า เร็จ ของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
3. ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณใน
ภาพรวม
4. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
งบลงทุน
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง (Cascading)
วิสัยทัศน “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล”
ยุทธศาสตร “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและรับรองคุณภาพสินคาสัตว
น้ําสงออกใหไดมาตรฐาน”

กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

กลุมพัฒนาระบบคุณภาพ
แหลงแปรรูปสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด

1.ระดั บ ความสํา เร็จ ในการประเมิ น โรงงานตาม
เกณฑ ม าตรฐานประเมิ น โรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน
3. ร อ ยละของการรายงานผลการสื บ หาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ
4. ระดั บ ความสํ า เร็ จของการได รับ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
5.รอยละในการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม

กลุมพัฒนามาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา
ตัวชี้วัด

1.จํ า นวนตั ว อย า งที่ ไ ด รั บ การตรวจวิ เ คราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณใน
ภาพรวม

กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
ตัวชี้วัด

1.ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU
2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การภายใต
กฎระเบียบ IUU
3. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
4. ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ นงบประมาณใน
ภาพรวม

ฝายบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัด

1.รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
งบลงทุน
2. รอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการ
งานดานบัญชีไดตามเกณฑที่กําหนด
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง
วิสัยทัศน “มุงสูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล”
ยุทธศาสตร “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวน้ําและรับรองคุณภาพสินคาสัตว
น้ําสงออกใหไดมาตรฐาน”
กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําสมุทรสาคร

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

1. ระดับ ความสํา เร็จ ในการประเมิ นโรงงานตาม
เกณฑ ม าตรฐานประเมิ น โรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน
3. รอ ยละของการรายงานผลการสื บ หาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ
4. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU
5.ร อ ยละของจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า ที่ ผ า น
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย
6.จํ า นวนตั ว อย า งที่ ไ ด รั บ การตรวจวิ เ คราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
7.ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
มาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก ารการตรวจ
วิเคราะห
8.ระดับ ความสํ า เร็ จ ของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
9. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
10.ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณใน
ภาพรวม
11.รอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการ
งานดานบัญชีไดตามเกณฑที่กําหนด

1. ระดับ ความสํา เร็จ ในการประเมิ นโรงงานตาม
เกณฑ ม าตรฐานประเมิ น โรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน
3. ร อ ยละของการรายงานผลการสื บ หาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ
4. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU
5. ระดับ ความสํา เร็จ ในการดํ า เนิ นการภายใต
กฎระเบียบ IUU
6.ร อ ยละของจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า ที่ ผ า น
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย
7.จํ า นวนตั ว อย า งที่ ไ ด รั บ การตรวจวิ เ คราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
8.ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
มาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก ารการตรวจ
วิเคราะห
9.ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
10.ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
11.ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณใน
ภาพรวม

28

แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสูระดับหนวยงานยอยของกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง
วิสัยทัศน “มุง สูการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑสัตวน้ําสงออกที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล”
ยุทธศาสตร “ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑสัตวนา้ํ และรับรอง
คุณภาพสินคาสัตวน้ําสงออกใหไดมาตรฐาน”
กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง

ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี

ตัวชี้วัด

1. ระดับ ความสํา เร็จ ในการประเมิ นโรงงานตาม
เกณฑ ม าตรฐานประเมิ น โรงงานตามเกณฑ
มาตรฐาน
2. ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปรรูป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน
3. รอ ยละของการรายงานผลการสื บ หาสาเหตุ
สินคาถูกปฏิเสธ
4. ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทู
นานําเขาภายใตระเบียบ IUU
5.ร อ ยละของจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ํ า ที่ ผ า น
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย
6.จํ า นวนตั ว อย า งที่ ไ ด รั บ การตรวจวิ เ คราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
7.ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตาม
มาตรฐานระยะเวลาการให บ ริ ก ารการตรวจ
วิเคราะห
8.ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการทบทวนเอกสารใน
ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
9. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
10.ร อ ยละของการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณใน
ภาพรวม
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)
กลุมพัฒนาระบบคุณภาพ
แหลงแปรรูปสัตวน้ํา
1.ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงานตามเกณฑ
มาตรฐานประเมินโรงงานตามเกณฑมาตรฐาน

2. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการประเมิ น สถานแปรรู ป
เบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน
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)

3. รอยละของการรายงานผลการสืบหาสาเหตุสินคาถูก
ปฏิเสธ

4. ระดับ ความสํ าเร็ จของการได รับ การรั บรองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
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)

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

หมายเหตุ

O หมายถึง Owner
S หมายถึง Supporter
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)
กลุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
1.ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock วัตถุดิบทูนา
นําเขาภายใตระเบียบ IUU
1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O)
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S)

3.ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการได รั บ การรั บ รองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O)
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S)

หมายเหตุ

O หมายถึง Owner
S หมายถึง Supporter

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

4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม
1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O)
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S)
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)
กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทาง
จุลินทรีย
1.รอยละของจํานวนผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผานมาตรฐาน
เชื้อจุลินทรีย
1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O)
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S)

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

หมายเหตุ

O หมายถึง Owner
S หมายถึง Supporter

2. จํ า นวนตั ว อย า งที่ ได รับ การตรวจวิ เคราะห คุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O)
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S)

4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน
1. น.ส.สุพินดา จงสืบสุข (O)
2. น.ส.กุลธิดา เพชรรักษ (S)
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)
กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

1.ระดับ ความสํา เร็ จ ของการได รับ การรั บ รองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O)
2. น.ส. ลินดา แซลก (S)
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S)

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

หมายเหตุ

O หมายถึง Owner
S หมายถึง Supporter

2. จํ า นวนตั ว อย า งที่ ได รับ การตรวจวิ เคราะห คุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O)
2. น.ส. ลินดา แซลก (S)
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S)

4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน
1. นางสุภานอย ทรัพยสินเสริม (O)
2. น.ส. ลินดา แซลก (S)
3. น.ส. ประภาสิริ ดลบันดาลโชค (S)
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)
กลุมพัฒนามาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑ
สัตวน้ํา
1.ระดับ ความสํา เร็ จ ของการได รับ การรั บ รองระบบ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O)
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S)

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

หมายเหตุ

O หมายถึง Owner
S หมายถึง Supporter

2. จํ า นวนตั ว อย า งที่ ได รับ การตรวจวิ เคราะห คุณภาพ
สินคาประมงตามเปาหมายที่กําหนด
1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O)
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S)

4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน
1. น.ส. อัญชิรา มะรีวงศ (O)
2. น.ส. ศิธรา โชติพิทักษ (S)
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แผนภาพแสดงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานยอยลงสูระดับบุคคล
(Individual Goal : IG)
ฝายบริหารทั่วไป

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

หมายเหตุ

O หมายถึง Owner
S หมายถึง Supporter

2. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน
1. นางชนาฉัตร จิตรักษ (O)
2. นางอุไร สืบสุข (S)
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกรมประมง พ.ศ. 2556-2559 กับพันธกิจ-ตัวชี้วัดของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ยุทธศาสตรกรมประมง
ยุทธศาสตรที่ 1
การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตวน้ํา
และผลิตภัณฑ

ยุทธศาสตรที่ 4
การวิจัยและพัฒนาวิชาการและ
เทคโนโลยีการประมง

ยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารทรัพยากร
สัตวน้ําใหยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาบุคลากรและองคกร

พันธกิจของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
พันธกิจที่ 1
ควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลสุขอนามัยโรงงาน
สถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน สถานบรรจุ
แหลงขนถาย หองเย็น สะพานปลา ทาเทียบ
เรือ เรือหองเย็น เรือโรงงาน

พันธกิจที่ 2
ตรวจสอบและกํากับดูแลคุณภาพสินคาประมงที่นําและเขา
สงออกดวยกระบวนการทางจุลินทรีย เคมี และกายภาพ

พันธกิจที่ 5
จัดทําและรักษาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา
ประมงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 6
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสุขลักษณะ
และกระบวนการผลิตของสถานประกอบการให
สอดคลองกับตางประเทศ

พันธกิจที่ 3
ควบคุมและกํากับดูแลแหลงเพาะเลี้ยงและแหลงจับสัตวน้ําเพื่อ
รองรับการสงออก

พันธกิจที่ 7
ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห
คุณภาพสินคาประมงใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 4
ใหบริการหองปฏิบัติการอางอิงการตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคา
ประมง

พันธกิจที่ 8
ใหบริการวิชาการดานการตรวจสอบ การ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา
ประมง

พันธกิจที่ 9
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
หนวยอื่นที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย

ตัวชี้วัดของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
ตัวชี้วัดที่ 1
ระดับความสําเร็จในการประเมินโรงงาน
ตามเกณฑมาตรฐานประเมินโรงงานตาม
เกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 6
รอยละของจํานวนผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผาน
มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย

ตัวชี้วัดที่ 11
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณในภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 2
ระดับความสําเร็จในการประเมินสถานแปร
รูปเบื้องตนตามเกณฑมาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7
จํานวนตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะห
คุณภาพสินคาประมงตามเปาหมายที่
กําหนด

ตัวชี้วัดที่ 3
รอยละของการรายงานผลการสืบหา
สาเหตุสินคาถูกปฏิเสธ

ตัวชี้วัดที่ 8
รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตาม
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการตรวจ
วิเคราะห

ตัวชี้วัดที่ 12
รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายงบลงทุน

ตัวชี้วัดที่ 4

ระดับความสําเร็จในการตรวจ Stock
วัตถุดิบทูนานําเขาภายใตระเบียบ IUU

ตัวชี้วัดที่ 5
ระดับความสําเร็จในการดําเนินการภายใต
กฎระเบียบ IUU

ตัวชี้วัดที่ 9
ระดับความสําเร็จของการทบทวน
เอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC
17025

ตัวชี้วัดที่ 13
รอยละเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินการงานดานบัญชีไดตามเกณฑที่กําหนด

ตัวชี้วัดที่ 10
ระดับความสําเร็จของการไดรับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
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สําหรับแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคลใหมีความทาทาย กองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงกําหนดแนวทางในการกลั่นกรองตัวชี้วัด ดังนี้
แนวทางการกลั่นกรองตัวชี้วัดที่ทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.)
1. กําหนดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของกรมประมง
2. ถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองฯ สูผูอํานวยการศูนย/หัวหนากลุม/ หัวหนาฝายฯ และมีการ
ถายทอดลงสูผูปฏิบัติ
3. พิจ ารณาตั ว ชี้ วั ดตามกระบวนการปฏิบัติงานของแตล ะศูน ย/กลุม/ฝายฯ เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมในการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนพันธกิจและยุทธศาสตรของกรม
ประมง
4. พิจ ารณาจากประเด็ น ป ญ หาและประเด็น ที่ตองปรับ ปรุงการปฏิบัติงานเพื่อจะไดป รับ ปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐาน มีความถูกตองและรักษาคุณภาพการปฏิบัติ
แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง (กตส.)
1. ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารวั ด ผลให ค รอบคลุ ม มากขึ้ น โดยปรั บ เปลี่ ย นจากการวั ด ในเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative) เปนการวัดเชิงคุณภาพ (Qualitative) และการวัดในเชิงขั้นตอน (Milestone)
2. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหยากและทาทายมากขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนคาเปาหมายของตัวชี้วัดใหทาทายมากขึ้น
แนวทางการกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดที่ทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
1. กําหนดคาเปาหมายโดยเปรียบเทียบจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
2. กําหนดคาเปาหมายจากมาตรซานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
วิธีการกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่ทาทายของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
1. กําหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณใหมีความยากและทาทายมากขึ้น โดยกําหนดคาเปาหมายที่เปน
คามาตรฐานทั่วไประดับที่ 3 สวนคาเปาหมายระดับที่ 4 มีความยากปานกลาง และระดับที่ 5
คาเปาหมายในระดับที่มีความทาทาย มีความยากคอนขางมาก โอกาสสําเร็จนอยกวา 50%
2. กําหนดคาเปาหมายในเชิงคุณภาพของงานใหยากและทาทายมากขึ้น
7. การกําหนดใหกองตางๆ ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
กรมประมงกําหนดใหกองตางๆ ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล โดยอาศัยกลไกคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อน ทั้งนี้ การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
บุคคลตองมีความยากและทาทาย พรอมกําหนดใหมีการรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานรายงาน
ให คณะทํ างานทราบในรอบ 6 เดื อน และ 12 เดือน นอกจากนี้ กรมประมงไดคัดเลือกใหกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมง (กตส.) เปนตัวแทนของกรมเพื่อเตรียมความพรอมในสํานักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน ในขณะเดียวกันทุกหนวยงานที่ไมไดเปนตัวแทนของกรมก็ตองดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดตาม
แผนการปรับปรุง Cell 3 ซึ่งไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสมรรถนะองคการที่จะตองดําเนินการทั่วทั้งองคการทั้ง
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หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ทั้งนี้การกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการและมีการรายงานผลทั้งใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนเสร็จเรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ 100
8. การดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
หนวยงานตางๆ หรือกองตางๆ ที่สังกัดกรมประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงาน
ลงสูระดับบุคคลในลักษณะองครวม กลาวคือมีการดําเนินการทั่วทั้งองคกร ไมวาหนวยงานนั้นจะไดรับการ
คัดเลือกเปนตัวแทนของกรมหรือไม ไมวาจะเปนหนวยงานหลักหรือหนวยงานสนับสนุนก็มีการดําเนินการเฉก
เชนเดียวกัน การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวในภาพรวมของหนวยงานยอยหรือของกองตางๆ โดยกรมประมงได
กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลโดยไดมีการประกาศ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมประมง เพื่อใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งหนวยงานตางๆ ภายตักรมประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายสามารถ
สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
การคัดกรองตัวชี้วัด
1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method) โดยการกําหนด
ตัวชี้วัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของกรมและของกองถายทอดจากระดับบนลงลางจากระดับกองลงสู
หัวหนากลุมตางๆ และถายทอดลงสูผูปฏิบัติจนถึงผูปฏิบัติระดับลางสุดของกระบวนงาน โดยกระจายน้ําหนัก
ลงเปนระดับขั้นจนถึงขั้นลางสุด
2. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer- Focus Method) โดยการสอบถาม
ผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสีย เกี่ยวกับความคาดหวังของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงานแลว
นํามากําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของหนวยงาน
3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) โดยการคลี่กระบวนงาน
ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดที่กําหนดแลวกระจายน้ําหนักและถายทอดตัวชี้วัดตามขั้นตอนของกระบวนงานตั้งแตตน
จนสิ้นสุดกระบวนงาน
4. การพิจารณาจากประเด็นที่ตองปรับปรุง (Issue Driven) โดยการพิจารณาประเด็นตางๆ จากการ
ใหบริการของหนวยงานแลวพบวามีประเด็นที่จะตองมาปรับปรุงโดยกําหนดเปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อ
จะไดปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการ
การกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทาย
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล (Method) หรือการใชตัวชี้วัดในมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น อาทิ การ
ปรับเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปริมาณ (Quantitative) เปนการวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดแบบ
ขั้นตอน (Milestone)หรือการวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)
2. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ยากและทาทายมากขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนคาเปาหมายของและตัวชี้วัดใหยากและทาทายมากขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ
(Impact)
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การกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดที่ทาทาย
1. การกําหนดคาเปาหมายที่เปรียบเทียบจากผลการดําเนินงานของปที่ผานมา (Baseline)
2. การเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น (Benchmarking)
3. การกําหนดคาเปาหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
วิธีการกําหนดคาเปาหมายที่ทาทาย
1. การกําหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณใหมีความยากและทาทายมากขึ้น อาทิ กําหนดคาเปาหมายไว 5
ระดับ และกําหนดคาเปาหมายที่เปนคามาตรฐานโดยทั่วไปอยูในระดับ 3 ระดับ = 4 คาเปาหมายที่มีความ
ยากปานกลาง ระดับ 5 = คาเปาหมายในระดับทาทายมีความยากคอนขางมากโอกาสสําเร็จ <50%
2. การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ในเชิ งคุ ณภาพใหมี ความยากและท าทายมากขึ้น อาทิ การกํ าหนดคา เป า
หมายความพึงพอใจ ระดับ 3 = 75%
3. การกํ า หนดค า เป า หมายในเชิ ง ขั้น ตอน (Milestone) ใหมีความยากและทาทาย อาทิ ควร
กําหนดคาเปาหมายที่วัดในเชิงคุณภาพของงานที่เนนผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกวา
การกําหนดคาเปาหมายในเชิงกระบวนการ (Process)
4. การกําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) ควรวัดผลสําเร็จของงาน หรือผลสัมฤทธิ์
ของงานที่วัดทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธของงาน (Outcome)
สําหรับ การดําเนินงานของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจาก
พันธกิจของกรมลงสูพันธกิจของกองและกําหนดตัวชี้วัดของกอง 12 ตัวชี้วัดถายทอดลงสูกลุมตางภายใตกอง 5
กลุม และ 3 ศูนยที่ตั้งอยูสวนภูมิภาคมีการดําเนินการใหสอดคลองกับพันธกิจของกองและของกรม
9. การติดตามประเมินผลการดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล
กรมประมงกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายใตกอง โดย
กํา หนดให ห น ว ยงานรายงานผลความก า วหน าให ค ณะทํ า งานทราบในรอบ 6 เดื อน กํ าหนดส ง รายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และกําหนดใหสงผลการดําเนินการรอบ 12 เดือน
ในวันที่ 1 ตุล าคม 2558 ทุ กหนวยงานได จัดสงรายงานผลการดําเนิน งานใหฝายเลขานุการเรียบรอยแล ว
คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากกรมประมงกําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดทั่วทั้งองคการมิไดใหดําเนินการเพียง
หนวยงานใด หนวยงานหนึ่ง หากเปนการดําเนินการโดยองครวม
การดําเนินงานในสวนของกองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงไดกําหนดแผนในการติดตามตัวชี้วัด
และกําหนดรูปแบบในการสื่อสารและการติดตามประเมินผลโดยกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานรอบ
6 เดือนและ 12 เดือน เพื่อใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการและแผนการติดตามตัวชี้วัดของ
กอง โดยกําหนดใหแจงเวียนเปนทางการใหทุกคนทราบแผนการดําเนินงานและวิธีการติดตามประเมินผลโดย
กําหนดใหหัวหนากลุมแตละกลุมและหัวหนาศูนยแตละศูนยติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแตละ
บุคคลพรอมรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมใหผูบริหารทราบผลการดําเนินงาน
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10. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล
กรมประมงกําหนดใหเลขานุการคณะทํางานฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดําเนินการถายทอด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล รายงานใหคณะทํางานพิจารณาและรายงานผล
ใหกรมทราบ พรอมจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางแกไข ตลอดจนขอเสนอในการปรับปรุงเสนอใหกรมทราบ
เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงในปตอไป
11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
ผลจากการดําเนินการในการพัฒนาสมรรถนะองคการประจําป 2558 พบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ ดังนี้
1. บุคลากรบางสวนยังไมตระหนักรูถึงคุณคาและความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะองคการ
เนื่องจาก การพัฒนาสมรรถนะองคการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนหรือบุคลากรของหนวยงานเปนสําคัญและ
เป น การปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี คิ ด วิ ถี ชี วิ ต การทํ า งานประจํ า การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ซึ่ ง บุ ค คลไม ช อบการ
เปลี่ยนแปลง ตอตานการเปลี่ยนแปลงและมีทัศนคติที่ไมดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานที่ยังยึดติดอยูกับการทํางานแบบเดิมๆ
2. การทํ า งานที่ ผ า นมาในอดี ตไมมีตัว ชี้วัดในการทํางาน ตอมาจนถึงปจ จุบัน มีตัว ชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานและเปนตัวชี้วัดที่เนนการวัดที่ผลลัพธของงานสงผลใหคนยังตอตานการจัดทําตัวชี้วัดและทัศนคติที่
ไมดีกับการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดตัวชี้วัดจึงเปนเพียงพิธีกรรมอยางหนึ่งในการดําเนินการ
เพื่อใหเสร็จสมบูรณตามที่ ก.พ.ร. กําหนด การกําหนดตัวชี้วัดมิไดถูกนําไปปฏิบัติและวัดผลการปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง
3. การกําหนดตัวชี้วัดในอดีตที่ผานมามักจะกําหนดตัวชี้วัดที่งานๆ สามารถดําเนินการไดอยูแลว
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านผ า นและได เ ต็ ม ซึ่ ง หาการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ไม ผ า นอาจจะมี ผ ลต อ
ผูปฏิบัติงานได ผูบังคับบัญชาก็อาจจะตําหนิได เนื่องจากผูบังคับบัญชาก็จะไมผานตัวชี้วัดดังกลาวดวยและที่
สํา คัญเหตุ การณ ดังกลา วจะสงผลกระทบต อการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คนดังกลาวดว ย
เพราะผู บังคั บ บั ญ ชามี อํา นาจในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานและการใหคุณให โ ทษ
สามารถหักคะแนนกดลงใหต่ําก็ไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา ประกอบกับการประเมินสมรรถนะใน
การทํางานของบุคคลก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาแตละคน แมวาจะอางระบบการประเมินผลอยางดี
ผานระบบ DPIS ก็ตาม แมวาผูปฏิบัติงานจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเปนอยางไรก็ตามแตทายที่สุด
ผูบังคับบัญชาเทานั้นที่จะใชดุลยพินิจในการพิจารณา
4. การกําหนดตัวชี้วัดที่ผานมาอาจไมถูกนําไปใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน สืบเนื่องจากอํานาจใน
การพิจารณาใหคุณ ใหโทษของเจาหนาที่ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจใชใน
ลักษณะแบงสันปนสวนกันไป อยูแบบพี่นองผองเพื่อนสลับกันไปในลักษณะถอยที ถอยอาศัย การจัดทําตัวชี้วัด
สง ก.พ.ร. ก็ทําสงใหเสร็จตามกําหนดระยะเวลาซึ่งเปนเพียงพิธีกรรมที่สรางความชอบธรรมใหกับการพิจารณา
ความดี ความชอบของผูบังคับบัญชาเทานั้น
5. การกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายไมถูกนําไปใชในทางปฏิบัติจริง เนื่องจากในทางปฏิบัติการ
กําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายแลวสงผลใหตัวเองไมผานตัวชี้วัด หรือที่เรียกวาตกตัวชี้วัดนั่นเอง ซึ่งจะสงผล
ตอการเลื่อนเงินเดือนหรือผลประโยชนของตนเอง คงไมมีใครที่ตองการใหตนเองตกตัวชี้วัดและไดเงินเดือน
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นอย และคงไมมีใครที่ตองการเสียผลประโยชน ดังนั้นการที่จะกําหนดใหตัวชี้วัดยากและทายทายสงผลให
ตนเองตกตัวชี้วัดจึงเปนสิ่งที่ทําไดยากและไมมีใครตองการจะทําเชนนั้น การกําหนดตัวชี้วัดใหยากและทาทาย
จึงเปนสิ่งที่สวนทางกันกับการประเมินการขึ้นเงินเดือนหรือสวนทางกับผลประโยชนไมวาจะเปนไปในรูปแบบ
ใดก็ตาม ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายจึงถูกกําหนดอยูในวิสัยที่ทําได ไมตกตัวชี้วัด ผานตัวชี้วัด
คัวนั้นแนนอน หรือการกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายไมถูกนํามาปฏิบัติยางจริงจัง การกําหนดตัวชี้วัดที่ยาก
และทาทายไมถูกนํามาใชในการวัดและประเมินผลการทํางานอยางแทจริง หากแตยังอยูในอํานาจและดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชามีตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการสรางความชอบธรรมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือใน
เชิงการบริหารของผูบังคับบัญชาเทานั้น
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บทที่ 3
บทวิเคราะห
การพัฒนาสมรรถนะองคการป 2558 กรมประมงไดสํารวจขอมูลออนไลนโดยใชเครื่องมือการวินิจฉัย
องคกร 9 Cells และกรมประมงไดคัดเลือกที่จะปรับปรุงสมรรถนะองคการ Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล (Individual Goal: IG) กรมประมงกําหนดใหแตละกอง
ดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลเปนตัวชี้วัดของกองและเปน
ตัวชี้วัดของผูบริหาร กําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดใหสอดคลองกับพันธกิจของกรมและพันธกิจของกอง
รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดในแตละระดับตองมีความยากและทาทาย ซึ่งความยากและทาทายของตัวชี้วัดมี
วิธีการและแนวคิดในการดําเนินการดังที่กลาวไวในบทที่ 2 สําหรับบทวิเคราะหการพัฒนาสมรรถนะองคการ
ของกรมประมงสามารถวิเคราะหได ดังนี้
1. การกําหนดแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานของเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ 9 Cells
ยังไมสะทอนการปฏิบัติงานที่แทจริง
สืบเนื่องจากผลสํารวจการพัฒนาองคการของกรมประมงและการใชเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ 9
Cells เปนเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะหองคการ และกรมประมงเลือกการพัฒนาสมรรถนะองคการตาม
แนวทางการพัฒนา Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล การกําหนด
ตัวชี้วัดที่ยากและทาทายไมไดสะทอนการทํางานที่แทจริง โดยเฉพาะการกําหนดคาเปาหมายในระยะ 1 ป
และ 5 ป เนื่องจากในสภาพการณทํางานที่แทจริงมิไดกําหนดตัวชี้วัดระยะยาว 3 -5 ป เพราะการกําหนด
ตัวชี้วั ดที่ดีและมีป ระสิทธิภาพจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณของงาน และการปฏิบัติงานที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายและวิสัยทัศนขององคการที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการกําหนดกรอบในการ
ประเมิ นของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เปลี่ยนแปลงไป การกําหนดตัวชี้วัดก็ตองเปลี่ย นแปลงไปเพื่อใหเกิดการ
ประสานสอดคลองถักทอในการทํางานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด วิธีการวัด
รูปแบบการวัด การปรับเปลี่ยนคาเปาหมาย การติดตามประเมินผลเปนตน เพราะตัวชี้วัดที่ดีมิใชจะสามารถใช
ตัวชี้วัดตัวเดียวหรือตัวเดิมไดตลอดไปชั่วกาลนาน หากแตจะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยืดหยุนเพื่อให
เกิดการวัดที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดที่คุณภาพของงาน และสะทอนผลการปฏิบัติงานที่แทจริง ดังนั้น การ
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระยะยาวของตัวชี้วัดจึงมิไดสะทอนการปฏิบัติงานที่แทจริงเทาใดนัก
ก.พ.ร.

2. การกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ (PA) เปนการกําหนดมาจากสวนกลางหรือสํานักงาน

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
มักจะถูกกําหนดมาจากสวนกลางหรือสํานักงาน ก.พ.ร. มีการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด วิธีการวัด รูปแบบ
การวัด การติดตามประเมินผลมาจากสํานักงาน ก.พ.ร. ราวกับวามีคําตอบอยูแลว ในทางปฏิบัติเมื่อมีการ
ถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลและการกําหนดตัวชี้วัดใหยากและทาทายหนวยงานไม
สามารถแกไขเปนอยางอื่นได แมกระทั่งการกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดก็จะถูกกําหนดมาจากสวนกลางหรือ
สํานักงาน ก.พ.ร. เสร็จเรียบรอยแลว การจะกําหนดหรือคิดเปนอยางอื่น คอนขางจะเปนไปไมไดและทุก
หนวยงานก็ตองดําเนินการตามนี้ การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลจะเลือกบางตัวชี้วัด
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ไดหรือไม คําตอบคงจะไมได เนื่องจากจะตองถายทอดตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
จนถึงคนสุดทายของการปฏิบัติงานของกระบวนงานหรือขั้นสุดทายของการดําเนินการตามตัวชี้วัด เมื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตองแสดงใหเห็นที่มาของตัวชี้วัด วิธีการคิด การกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาย
รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย หนวยงานยอยไมสามารถรูไดวา สํานักงาน ก.พ.ร. มีวิธีการคิดและกําหนดตัวชี้วัด
ดังกล าวได มาอย า งไร ทา ทายหรื อไม มี ความยากหรือไม วิธีการกําหนดตัว ชี้วัดไดมาอยางไร เหลานี้เปน
ประเด็นปญหาที่หนวยปฏิบัติไมสามารถระบุหรืออธิบายถึงที่มาของตัวชี้วัด และความยากและทาทายของ
ตัวชี้วัดเพราะไมรูวาสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดมา โดยเนื้อแทมีหลักคิดและวิธีการคิดเปนเชนไร แตหากจะไม
ถ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ดั ง กล า วก็ ค งจะไม ส ามารถกระทํ า ได เนื่ อ งจากเป น ตั ว ชี้ วั ด ภาคบัง คั บ ที่ ต อ งทํ า และถู ก
กําหนดใหลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการ ดังนั้นตัวชี้วัดดังกลาวจึงเปนตัวชี้วัดที่ตองกระทําและมีสภาพ
บังคับแตหนวยงานไมสามารถอธิบายที่มาและวิธีคิดแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัด การอธิบายถึงความยาก
และความทาทายของตัวชี้วัดไมได
ในขณะเดียวกันหากเปน ตัวชี้วัดที่สวนราชการกําหนดขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ สวนราชการจะสามารถอธิบายไดวามีที่มาของตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด วิธีการวัด รูปแบบ
ของการวัด ตลอดจนการติดตามประเมินผลและจะสามารถอธิบายไดวา การกําหนดตัวชี้วัดดังกลาวมีความ
ยาก มีความทาทายอยางไร มากนอยแคไหน อยางไร การกําหนดตัวชี้วัดเชนนี้จึงจะสะทอนใหเห็นคุณภาพของ
การปฏิบัติงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง (Result Base Management: RBM)
3. การให คํ า นิ ย ามและการกํ า หนดรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด ยั ง มี ค วามคลุ ม เครื อ ส ง ผลให ก าร
ปฏิบัติงานจริงประสบปญหาในทางปฏิบัติ
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการพัฒนาองคการของหนวยงานที่เลือกปรับปรุง
สมรรถนะองคการ Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล ซึ่งมีเพียง
แนวทางที่ กํ า หนดให ห น ว ยงานกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ ย ากและท า ทาย การกํ า หนดดั ง กล า วก็ มิ ไ ด กํ า หนดให
รายละเอียดที่ชัดเจนวา คําวา “ยาก” มีเกณฑในการวัดขนาดไหนวายาก และความยากมีมากนอยแคไหน
อยางไร ไมไดอธิบายชัดเจน คําวา “ทาทาย” ก็เชนกัน ก็มิไดอธิบายใหชัดเจนวาความทายทายหมายถึงอะไร
มีเกณฑในการวัดความทาทายอยางไร มีความเขมขนาดไหน การปฏิบัติงานเชนไรจึงจะเรียกวาทาทายหรือถือ
วาทาทาย การทาทายมีระดับความทาทายมากนอยแคไหน อยางไร สิ่งเหลานี้ยังเปนนามธรรมและยังไมชัดเจน
เมือไมมีเกณฑในการวัดที่แนนอนตายตัว ปลอยใหหนวยงานกําหนดกันเองวา การกําหนดตัวชี้วัดตองมีความ
ยากและทาทายแลวแตหนวยงานจะคิด ใหอิสระ เสรีในการกําหนด
เหลานี้จึงกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติตามมาคือ เกิดความลักลั่นในการกําหนดตัวชี้วัดของแตละ
หนวยงาน บางหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดที่งายๆ ไมทาทายแตหนวยงานนั้นถือวายากและทาทายแลว ในขณะที่
การอีกบางหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดที่คอนขางยากและทาทายมากกวา สงผลใหเกิดการเปรียบเทียบการ
กํ า หนดตั ว ชี้ วั ดที่ แตกต า งกั น ถึ ง แม จ ะมี ขอ อา งว าเปน คนละส ว นงานกัน ลั กษณะงานที่แ ตกตา งกั น เป น
หนวยงานหลัก และหนวยงานสนับสนุน การกําหนดตัวชี้วัดจึงแตกตางกัน ความยากงายในการกําหนดตัวชี้วัด
ก็จะแตกตางกันไปดวย จะนําไปเปรียบเทียบกันมิได ซึ่งก็ยังเปนประเด็นที่ตองมีการถกเถียงกันอีกตอไป
การกําหนดเกณฑการวัดผลตัวชี้วัดก็จะเปนเพียงการวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
องคการซึ่งจะมุงเนนที่การวัดเชิงกระบวนการมากกวาจะวัดที่ผลของงาน ซึ่งจะเห็นไดจากการกําหนดเกณฑ
การวัดผลสําเร็จของตัวชี้วัดดังกลาวจะกําหนดระดับขั้นตอนความสําเร็จ (Milestone) ซึ่งมิไดมุงเนนที่ผลลัพธ
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ของการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่ผลของงาน หากแตมุงเนนที่กระบวนการปฏิบัติงานเปนสําคัญ ดังนั้น หนวยงาน
ตางๆ จึงมุงเนนที่กระบวนงานปฏิบัติงานและใหความสําคัญที่กระบวนการปฏิบัติงาน (Process) มากกวาการ
ใหความสําคัญกับผลของงาน
4. การติ ด ตามประเมิ น ผลที่ เ น น และใหค วามสํา คัญกับ การวัด และประเมิน ผลที่ก ระบวนการ
ปฏิบัติงาน
การพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะองคการตาม Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับ
หน ว ยงานลงสู ร ะดั บ บุ ค คล สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. จะกํ า หนดเกณฑ ใ นการวั ด ความสํ า เร็ จ ในเชิ ง ขั้ น ตอน
(Milestone) กลาวคือจะใหความสําคัญที่กระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานในการถายทอดตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของหนวยงานลงสูระดับบุคคล มีขั้นตอนในการกาวเดินสูความสําเร็จ หากมิไดใหความสําคัญกับ
ผลของงานและการปฏิบัติจริง การรายงานผลจะดูเพียงรายงานในกระดาษและหลักฐานประกอบแตมิไดลงลึก
ไปสูการปฏิบัติงานจริงหรือไม มีการถายทอดตัวชี้วัดจริงหรือไม เมื่อถายทอดแลวมีผลเปนอยางไร ผลกระทบมี
หรือไม การดําเนินการดังกลาวชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นไดหรือไม และที่สําคัญสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนงาน
ตามพันธกิจไดหรือไม มากนอยแคไหน อยางไร หากจะพิจารณาจากแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน
ตาม Cell 3 จะเห็นไดวาหนวยงานจะรายงานเพียงกระบวนการ/ขั้นตอนตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด เขา
หลักการที่วา “ทําใหจบ เติมใหครบ เติมใหเต็ม ก็ผานแลว” ไมมีชองใหรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่
มีการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคลเปนเชนไร หากแตจะใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการ และการ
รายงานปญหาอุปสรรคในการสื่อสารและอุปสรรคในการติดตามประเมินผล ซึ่งไมไดใหความสนใจในปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินการตามตัวชี้วัดเลยแมแตนอย
5. ความยอนแยงของการกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการและในระดับหนวยงาน
และระดับบุคคล
การพัฒนาสมรรถนะองคการตาม Cell 3 กําหนดใหหนวยงานถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคล โดยกําหนดใหการกําหนดตัวชี้วัดนั้นจะตองมีความยากและทาทายมีเกณฑในการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงาน อาทิ มีการกําหนดคณะทํางานจะสําเร็จไดในระดับ 1 เปนตน จนถึงการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับ
บุคคล การสื่อสารตัวชี้วัด การติดตามตัวชี้วัด ตามแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลจะใชตัวชี้วัดเปนเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลและพิจารณาผลงานในการขึ้นเงินเดือนของบุคคลในองคกรซึ่งใชตัวชี้วัดเปนสําคัญในการประเมินผล
ประกอบกับการประเมินสมรรถนะหลักและรองประกอบกัน โดยหลักการบุคคลมักจะกําหนดตัวชี้วัดที่อยูใน
วิสัยที่ตนเองทําไดประสบผลสําเร็จและไดคะแนนเต็ม คงไมมีใครที่กําหนดตัวชี้วัดแลวทําใหตนเองตกตัวชี้วัด
หรือไมผานตัวชี้วัดนั่นเองและสงผลตอการประเมินผลการขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคคล
นั่นเอง เพราะการกําหนดตัวชี้วัดและการปฏิบัติงานใหผานตัวชี้วัดถูกผูกติดหรือเปนเงื่อนไขในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของแตละบุคลไมวาจะเปนระดับปฏิบัติงานหรือระดับบริหารก็ยอมกริ่งเกรงกับผลประโยชนที่จะไดรับ
หากไดผลประโยชนถือวาเปนสิ่งที่ดีสําหรับตนเอง แตในขณะเดียวกันหากเสียผลประโยชนหรือไมผานตัวชี้วัด
ไดคาเฉลี่ยรอยละในการขึ้นเงินเดือนนอยก็จะสงผลใหผลประโยชนสวนตนไดนอย เงินเดือนที่ขึ้นก็ไดนอย
กํา ลั งใจในการทํ า งานหรือการปฏิ บัติงานก็ มีนอย แรงจูงใจก็ไมมี การทุมเทแรงกายแรงใจและพละกําลัง
ความสามารถก็จะลดนอยถอยลง
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การกําหนดใหหนวยงานกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหมีความยากและทาทาย พรอมถายทอดลง
สูระดับบุคคลจึงเปนเรื่องที่ขัดแยงกันอยางสิ้นเชิงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามหลักตรรกะ
จะไม มีบุคคลใดกําหนดตัว ชี้วัดที่ยากและทาทายที่จะสงผลใหเสียใหกับตนเองหรือทําใหตนเองตกตัวชี้วัด
ดังนั้น การกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายจึงเปนเรื่องไมงายที่จะดําเนินการและหนวยงานแตละหนวยงานก็
จะกําหนดความยากงายแตกตางกันหรือการกําหนดตัวชี้วัดของแตละบุคคลก็จะมีความยากงายแตกตางกัน
และไม มีมาตรฐานในการกํา หนดตั ว ชี้ วั ดในประเด็น ของความยากและทาทาย บุคคลเหลานี้มักจะอางวา
ตําแหนงตางกัน ภาระหนาที่ตางกัน หนวยงานตางกัน ลักษณะงานตางกัน ระดับการปฏิบัติงานตางกัน การ
กําหนดตัวชี้วัดจึงมีความแตกตางกันจะนํามาเปรียบเทียบกันไมได ขออางแหลานี้มักจะถูกยกระดับมาเปน
เหตุผลในการตอสู ในการอางใหกับความชอบธรรมในการกําหนดตัวชี้วัดของตนเองอยูเสมอและเรื่อยมา และ
มักจะเกิดปญหาเมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงานหรือตัวชี้วัดภายใน (IPA) หนวยงานที่เปนหนวย
สนับสนุนก็มักจะไดรับการประเมินใหคะแนนที่คอนขางมาก ในขณะที่หนวยงานที่รับผิดชอบงานหลักของกรม
ก็มักจะไดคะแนนการประเมินตัวชี้วัดที่คอนขางนอยและมักจะถูกถากถางเปรียบเปรยอยูเสมอวา การตรวจ
ประเมิน IPA คณะกรรมการตรวจประเมินมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม คณะกรรมการแตละชุดมีความเขมงวด
ไมเท ากัน หรือไม คณะกรรมการลําเอีย งหรือไม มีความยุติธรรมหรือไม ตัวชี้วัดของหนว ยสนับ สนุน มักจะ
กําหนดตัวชี้วัดที่งาย ในขณะที่ตัวชี้วัดของหนวยงานหลักมักจะกําหนดตัวชี้วัดที่ยากกวา สงผลใหการประเมิน
และการแบงปนผลประโยชนที่ไดแตกตางกัน ดังนั้นการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของหนวยงานก็มักจะ
กําหนดในลักษณะที่ตนเองผานไดคะแนนที่คอนขางดีและตัวชี้วัดก็ไมสะทอนผลการปฏิบัติงาน
การกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายจึงขัดกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลโดยสิ้นเชิง
ตราบใดที่คนยังแอบอิงอยูกับผลประโยชนของตนเปนหลักและยังไมมีจิตสํานึกสาธารณะ การกําหนดใหตัวชี้วัด
ยากและทายทายจึงเปนสิ่งที่ขัดกัน บุคคลยอมจะไมกําหนดตัวชี้วัดที่ยากทาทายทําลายตนเองหรือทําใหตนเอง
แยลงหรือไดรับผลประโยชนนอยลง โดยสัญชาตญาณของมนุษยทุกคนยอมมีความตองการและอยากไดผล
ประโยชนสวนตนเปนสําคัญตามทฤษฎีความตองการ (Needs) ของ Maslow การกําหนดตัวชี้วัดใหยากและ
ทาทายจึงเปนเรื่องที่ยากยิ่งกวาที่จะกาวขามผลประโยชนของตนไปได
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 บทสรุป
4.1.1 กรมประมงสํารวจสมรรถนะองคการออนไลนผานระบบ GES
กรมประมงไดสํารวจขอมูลสมรรถนะองคการออนไลนผานระบบ GES โดยใชเครื่องมือการวินิจฉัย
องคการ 9 Cells ระหวางวันที่ 1- 30 กันยายน 2557
4.1.2 การสรางกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะองคการ
กรมประมงไดออกคําสั่งกรมประมงในการจัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการเพื่อ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะองคการ มีผูตรวจราชการกรมเปนประธานและผูแทนจากกอง
ตางๆทั่วทั้งองคกร ทั้งกองที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงฯ และกองที่จัดตั้งเปนการภายในเขามีสวนรวมในการเปน
คณะทํางานในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสมรรถนะองคการ
4.1.3 การวางระบบและการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะองคการ
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการไดประชุมคณะทํางานพิจารณาผลการสํารวจขอมูล
ออนไลนผานระบบ GES โดยใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ 9 Cells คณะทํางานพิจารณาเลือก Cell 3 การ
ถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล (Individual Goal : IG) และจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558 เสนอผูบริหารเห็นชอบ พรอมคัดเลือกใหกองตรวจสอบคุณภาพสินคา
ประมงเปนตัวแทนของกรมประมงสําหรับการตรวจตัวชี้วัด PA ของกรม และกําหนดใหทุกหนวยงานที่ไมได
เปนตัวแทนของกรมจะตองดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ป 2558 ทั้งนี้มอบหมายใหตัวแทนของกองที่เปนคณะทํางานเปนแกนหลัก
ในระดั บ กองในการขั บ เคลื่ อนงาน ทั้ งนี้ การกํา หนดตัว ชี้ วัด และคา เปา หมายต องมีความยากและทา ทาย
สอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศนของกรม และของกอง นอกจากนี้ยังกําหนดใหตัวชี้วัด การถายทอดตัวชี้วัด
ระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลเปนตัวชี้วัดบังคับระดับหนวยงานและตัวชี้วัดผูบริหาร
ทั้งนี้มอบหมายใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานใหคณะทํางานทราบ รอบ 6 เดือน ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
4.1.4 ผลการดําเนินงานถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคล
ทุกหนวยงานในกรมประมงไดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายจากระดับหนวยงานลงสู
ระดับบุคคลและรายงานผลใหคณะทํางานทราบเรียบรอยแลว คิดเปนรอยละ 100 หนวยงานตางๆ มีการ
สื่อสารและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางใกลชิดโดยการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ยากและ
ทาทาย อาทิ การเปลี่ยนตัวชี้วัด การวัดในเชิงคุณภาพ การปรับตัวชี้วัดเปนการวัดแบบผสมผสาน การวัดที่ผล
ของงาน และการปรับเปลี่ยนเปาหมายของตัวชี้วัดใหยากและทาทายยิ่งขึ้น
4.1.5 การติดตามประเมินผล
คณะทํางานกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนิน งาน 2 รอบ คือ รอบ 6
เดือน มอบหมายใหทุกหนวยงานสงรายงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ รอบ 12 เดือน กําหนดใหสง
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หนวยงานตางๆ ไดจัดสงรายงานใหฝายเลขานุการเรียบรอยแลวทุกหนวยงาน
ตามกําหนด คิดเปนรอยละ 100
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 กรมประมงควรกําหนดมาตรฐานในการกําหนดตัวชี้วัดของกรมใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ไม
เกิดความลักลั่นระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
4.2.2 ควรใหคํานิยามและกําหนดเกณฑมาตรฐานในการกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายใหชัดเจน
4.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตองกําหนดตัวชี้วัดที่ยากและทาทายในการพิจารณาการเลือนขั้น
เงินเดือนและนําผลการพิจารณาไปใชในการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนอยางแทจริง และไมควรใชระบบ
อุปถัมภและพวกพองในการพิจารณาความดีความชอบ
4.2.4 กรมประมงควรพัฒ นาปรับ ปรุงระบบการติดตามประเมิน ผลของกรมและของหนว ยงานที่
จะตองเนนและใหความสําคัญกับการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพมากกวาการวัดใน
เชิงปริมาณเพียงมิติเดียวและการกําหนดตัวชี้วัดที่เนนผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ ตลอดจน
ประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ
4.2.5 กรมประมงควรเร งสรางจิตสํานึกสาธารณะดวยวิธีการที่แตกตางหลากหลายในการพัฒนา
สมรรถนะองคการใหเกิดขึ้นกับบุคลากรของกรม เพื่อจะไดเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดตัวชีว้ ัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ
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ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองคการ
น้ําหนัก

: รอยละ 5

คําอธิบาย :

• การพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายใน
องคการที่เปนกลไกที่ทําใหองคการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การกําหนดเปาหมาย
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ไดแก
ระดับองคการ (Organization) ระดับหนวยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดําเนินงานขององคการ อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
• ความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ แบงการประเมินออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย
ดังนี้
ตัวชี้วัด
6.1
6.2

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
รวม

น้ําหนัก
(รอยละ)
1
4
5
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ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
น้ําหนัก:
คําอธิบาย:

รอยละ 1
• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ เปนการดําเนินการทบทวน วิเคราะห

สถานภาพในป จ จุ บั น ของส ว นราชการ ทั้ ง โครงสร า งการบริ ห ารงานของส ว นราชการ จํ า นวนบุ ค ลากร
สภาพแวดล อ มในการปฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พัน ธ ร ะหว างหน ว ยงานกั บ ผูรั บ บริก าร ส ว นราชการอื่ น และ
ประชาชน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของสวนราชการ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อใหสวนราชการเขาใจ
และนําไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาองคการ รวมทั้งประกอบการดําเนินการตางๆ ไดอยางครอบคลุมทุก
ประเด็นที่สําคัญ
เกณฑการใหคะแนน :
วัดความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนนแบง
ออกเปนดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
เงื่อนไข :

เกณฑการใหคะแนน
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการผานระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย

1. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมที่ 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนยความรู> คูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยสวนราชการตองจัดทํา
ขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัยเปนปจจุบัน
2. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการตามแบบฟอรมที่ 1 ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
น้ําหนัก :
คําอธิบาย :

รอยละ 4

• ความสําเร็จของการพัฒนาองคการ พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Deveopment Survey) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเปนการสํารวจผานระบบ
ออนไลน (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใชวางแผน
และดําเนินการพัฒนาองคการในประเด็นที่เปนโอกาสในการปรับปรุง
• แบบสํารวจการพัฒ นาองคการ (Organization Deveopment Survey) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนการใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ “9 Cells” ที่ประกอบดวยคําถามจํานวน 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) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดเปาหมาย
ของวิสัยทัศนและยุทธศาสตรขององคการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององคการอยางเปนรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับบริบทขององคการ
- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลอง
ระหวางเปาหมายขององคการและเปาหมายของหนวยงาน การกําหนดกลยุทธและ
เปาหมายหนวยงานจากการรับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
การกําหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องความสอดคลองระหวาง
เปาหมายของหนวยงานและเปาหมายระดับบุคคล การกําหนดเปาหมายที่ทาทายมาก
ขึ้น การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคคล
• คําถามดานการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดระบบงาน การ
กํา หนดหน า ที่ความรับผิดชอบของหนว ยงาน การออกแบบการทํางานใหส ามารถ
ทํางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคลองกับเปาหมายขององคการ
และชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
- ระดั บ หน ว ยงาน (Department) เป น กลุม คํ าถามที่มุ งเนน ในเรื่ องการกํ าหนด
ภาระหนาที่ที่ชัดเจนของกลุมงาน/ทีมงานภายในหนวยงาน การปรับปรุงกระบวนการ
การพัฒนาบริการใหมๆ การสรางนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํางาน
จากความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมงาน/ทีมงาน
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- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน ที่เอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได รวมทั้งออกแบบลักษณะงานใหสามารถทํางานแทน
กันได
• คําถามดานการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองคการ (Organization) เปนกลุมคําถามที่มุงเนน ในเรื่องระบบการติดตาม
ประเมิ น ผลและการรายงานผลการดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร การจั ด สรร
งบประมาณและทรั พยากรใหส อดคลองเหมาะสมกับ แผนปฏิบัติการ รูป แบบการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน และความโปรงใสของการบริการจัดการภายใน
- ระดับหนวยงาน (Department) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดตอสื่อสารและการมีสวนรวม
ภายในหนวยงาน และการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
- ระดับบุคคล (Individual) เปนกลุมคําถามที่มุงเนนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
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:
• ส ว นราชการดํ า เนิ น การสํ า รวจการพั ฒ นาองค ก ารผ า นระบบออนไลน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจํานวนขั้นต่ําและระยะเวลาที่กําหนด กรณีที่สวนราชการมีจํานวนผูตอบแบบ
สํารวจนอยกวาจํานวนขั้นต่ํา จะไมสามารถตรวจสอบผลการสํารวจเพื่อนําไปดําเนินการตามขอกําหนดของ
ตัวชี้วัดได
• สวนราชการตรวจสอบผลการสํารวจการพัฒนาองคการผานทางเว็บไซตสํานักงาน
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการสํารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต
ละชองจะมีสัญลักษณรูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้
สีเขียว หมายถึง ดําเนินการแลว
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ
สีแดง หมายถึง ยังขาดการดําเนินการ
• สว นราชการนํา ผลการสํารวจไปดําเนิน การพัฒนาองคการตามประเด็น ในชองที่มี
สัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดง จํานวน 1 ชอง โดยมีแนวทางการดําเนินการและขอแนะนําในภาคผนวก 3 กรณี
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สวนราชการมีจํานวนชองที่มีสัญลักษณหนาสีเหลืองหรือสีแดง มากกวา 1 ชอง ใหดําเนินการเพียง 1 ชอง โดยมี
วิธีการเลือกแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
− กรณีที่ 1 มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ชองแรก ไดแก  Organization
Goal  Department Goal  Individual Goal สวนราชการตองดําเนินการ
พัฒนาองคการในชองที่มีลําดับการพัฒนาเปนลําดับแรก ตัวอยางเชน ชองที่ 
เปนสีเขียว ชองที่  เปนสีเหลือง และชองที่  เปนสีแดง สวนราชการตอง
ดําเนินการในชองที่ 
− กรณีที่ 2 มีสัญลักษณสีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ชองหลัง ไดแก  Organization
Design  Organization Management  Department Design  Department
Management  Individual Design  Individual Management ใหสวนราชการ
เลือกชองมาดําเนินการพัฒนาองคการไดตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองเรียง
ตามลําดับ
• กรณีสว นราชการมีผ ลการสํา รวจเปน สัญ ลัก ษณสีเขีย วทั้งหมด ใหร ายงานผลการ
ดําเนินการตามแบบฟอรมที่ 2 ในภาคผนวก 1 และจัดสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6
เดือน โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหนวยงานเขา Site Visit เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
และนําไปเผยแพรเปนกรณีศึกษาตอไป
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองคการที่สวน
ราชการดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินผล
น้ําหนัก
เกณฑการใหคะแนน
(รอยละ)
1
2
3
4
5
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ
4
1
2
3
4
5
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการดําเนินการขึ้นอยูกับผลการสํารวจและสิ่งที่สวนราชการตองดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากจากภาคผนวก 3
เกณฑการใหคะแนน:
กําหนดเปนระดับความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของระดับการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้

54

คะแนน
1
2
3
4
5
เงื่อนไข:

ระดับความสําเร็จ (Milestone)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 1
ระดับ 5















1. สวนราชการตองจัดสงไฟลหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก 3 ผาน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวนโหลดแบบฟอรม
การรายงานไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร.
2. สวนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองคการเพียง 1 ชอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการสํารวจโดย
ระดับของการดําเนินการในแตละชอง เปนดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3)

 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายที่สําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว
ของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเปาหมายของสวนราชการเพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรทั่ว
ทั้งสวนราชการ
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ
ระดับ 5 สว นราชการมี การทบทวนผลการดําเนิน การและมีขอเสนอในการปรับ ปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ
 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG)
ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ระดับ 2 หนว ยงานมีก ารกํา หนดตัว ชี้วัด และเปา หมายระดับ หนว ยงานที่ส อดคลอ งกับ เปา หมายของ
สวนราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
หนวยงาน
ระดับ 4 หนว ยงานมี ระบบการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
และสวนราชการ
ระดับ 3 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้นทุกรอบป
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ระดับ 4 ส ว นราชการมี การสื่ อสารและการติ ดตามการบรรลุ เปา หมายตัว ชี้วัด ระดับ ตัว บุคคลระหวา ง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ระดับ 5 สว นราชการมี ร ะบบการสื่ อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัว ชี้วัดระดับ บุคคล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การ
ทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่เปน
อุปสรรคตอการบรรลุยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ
ระดับ 4
ระดับ 5 สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management: OM)
ระดับ 1 ส ว นราชการมี การวิ เ คราะห ขอมูล เชน ผลการดําเนิน งานที่ผานมา ปจ จั ย ที่เกี่ย วข องกับ การ
ดําเนินงานมาใชเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ
ระดับ 2 สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
ระดับ 3 ส ว นราชการมี ก ารวิ เ คราะห ความเสี่ ย งในการดํา เนิ น งาน เพื่อ ให เกิ ดความโปรง ใสและเปน ที่
นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ
ระดับ 4 สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ และ
รายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
ระดับ 5 สวนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวน
ราชการและรายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD)
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานที่ตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน
ระดับ 2
ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี / ขั้นตอน
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 ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานมาใชเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให
U

U
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บรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ

ระดับ 2
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช
เวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน
ระดับ 4
ระดับ 5 หนวยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพื่อใหแผนการ
ปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
ระดับ 1 สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทํางานของระดับบุคคล
โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน สภาพแวดลอม และทรัพยากรที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เปนตน
ระดับ 2
ระดับ 3 ส ว นราชการมี ก ารออกแบบกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ทํ า ให บุ ค ลากรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน ความไม
พึงพอใจหรือเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
ระดับ 4
ระดับ 5 สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานและมี
ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานของบุคลากร
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
ระดับ 1 สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อใหเกิด
ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรใหเกิด
ความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
ระดับ 4
ระดับ 5 สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร และมี
ขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
สวนราชการ

57

เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 :
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ เปนการ
คํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 6.1 และตัวชี้วัดที่ 6.2 ดังนี้
ตัวชี้วัด
6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
องคการ
รวม

โดยที่

W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักรอยละ
(Wi)
1

คะแนนที่ไดรับ
(SMi)
SM1

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)

4

SM2

(W2 x SM2)

∑ Wi

∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการ

แนวทางการประเมินผล :
การประเมินผล

ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองคการ

สวนราชการ
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก
 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดสง
รายงานลักษณะสําคัญขององคการผานทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถวนทันสมัยของการจัดทํารายงานฯ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นระดับของการ
ดําเนินการพัฒนาองคการ ตามภาคผนวก 2
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดําเนินการ
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ชื่อตัวชี้วัด

การประเมินผล

สวนราชการ
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
ที่สวนราชการสงผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน

คําอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online) :
• ผูตอบแบบสํารวจตองตอบครบทุกประเด็นขอคําถาม
• จํานวนผูตอบแบบสํารวจตองมีไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณไดตาม
หลั กสถิ ติ ซึ่ งสํ า นั กงาน ก.พ.ร. ใช สั ดสว นรอยละ 30 สําหรับ ข าราชการกลุมบริห ารและ
อํานวยการ และใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane สําหรับกลุมวิชาการและ
กลุมทั่วไป เนื่องจากเปนหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใชกันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่
แนนอน โดยใชขอมูลจํานวนขาราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองคการของสวนราชการ
• สูตรของ Taro Yamane ที่ใชในการคํานวณ คือ
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
(ใชที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%)
• ส ว นราชการสามารถตรวจสอบจํ า นวนผู ต อบแบบสํ า รวจขั้ น ต่ํ า ของแต ล ะ
สวนราชการไดจากหนาเว็บไซตระบบสํารวจออนไลน
• ขาราชการทุกคนในสวนราชการสามารถเขามาตอบแบบสํารวจได 1 ครั้ง ในแต
ละรอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไมไดระบุกลุมตัวอยางไว เพียงแตกําหนดจํานวนขั้นต่ํา
ที่จะเขาตอบแบบสํารวจที่สามารถเปนตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากขาราชการเขามาตอบ
แบบสํารวจจํานวนมากเทาไร จะทําใหทราบขอมูลที่เปนความจริง และนําไปสูการพัฒนาไดดี
ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สวนราชการสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้
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กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. สวนราชการเขาตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการผานระบบ
ออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหครบตามจํานวนขัน้ ต่ําที่
กําหนด

29 ก.ค. – 22 ส.ค. 57

2. ผูรับผิดชอบเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานทางระบบ admin
เพื่อนําไปวิเคราะหและวางแผนการดําเนินการ

28 ส.ค. 57

3. สวนราชการดําเนินการพัฒนาองคการ ในชองที่มีสัญลักษณสี
เหลืองหรือสีแดงจํานวน 1 ชอง ตามเงื่อนไขที่กําหนด

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 การประเมินที่ตรงกับขอเท็จจริงจะเกิดประโยชนตอสวนราชการมากที่สุด"

หนวยงานผูรับผิดชอบ : กลุมพัฒนานวัตกรรมองคกร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
สํานักงาน ก.พ.ร.
ผูรับผิดชอบ
1. นางขนิษฐา งามวงศสถิต
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช
3. นางนิธินุช จรุงเกียรติ

หมายเลขโทรศัพท
0 2356 9947
0 2356 9999 ตอ 8916
0 2356 9999 ตอ 8804
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ภาคผนวก ข
แบบสํารวจการพัฒนาสมรรถนะองคการ
โดยใชเครื่องมือการวินิจฉัยองคการ 9 Cells
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แบบสํารวจการพัฒนาองคการ )Organization Development Survey)
สวนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "สวนราชการ" ที่สังกัด
นิยาม: สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา
ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal)
U

U

1

สวนราชการมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางชัดเจน

2

สวนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศนหรือเปาหมายความสําเร็จของสวนราชการอยางเปน
รูปธรรมใหแกบุคลากรรับทราบอยางทั่วถึง
สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรที่มาจากการวิเคราะหขอมูลที่ดี (เชน ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอสวนราชการ ผลสํารวจความตองการของผูรบั บริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย เปน
ตน) ทําใหยุทธศาสตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบทของสวนราชการ
สวนราชการมีการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทําใหสวน
ราชการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคต

3
4

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับสวนราชการ (Organization Design)
U

5
6
7
8

U

โครงสรางของสวนราชการมีการปรับเปลีย่ นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
สวนราชการ และชวยสงเสริมใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
สวนราชการมีหรือจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบอยางเหมาะสม
ทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
สวนราชการมีหรือจัดโครงสรางใหหนวยงานสามารถทํางานประสานกัน
เพื่อตอบสนองความตองการของผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
สวนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มสี วนสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management)
U

9

U

สวนราชการมีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตรการประเมินวัดผลงานของสวนราชการและการ
รายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
10 สวนราชการมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณเทคโนโลยีและบุคลากรใหสอดคลองเหมาะสมกับ
แผนปฏิบตั ิการ เพื่อใหบรรลุวิสยั ทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ
11 สวนราชการมีการจัดทําแผนการสือ่ สารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวดเร็วในการทํางานรวมกัน
12 การบริหารจัดการภายในของสวนราชการมีความโปรงใสและเปนทีน่ าเชื่อถือของบุคลากร
ในสวนราชการ

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย
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สวนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "หนวยงาน"
นิยาม: หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา
ทีมงาน หมายถึง กลุมยอยภายในหนวยงาน เชน กลุมงาน
ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal)
13
14
15
16

หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบตั ิการทีส่ อดคลองกับตัวชี้วัดของสวนราชการ
หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูค วามตองการของผูรับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสียแตละ
กลุม เพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดสําคัญของหนวยงานเองนอกเหนือจากตัวชี้วัดที่
ถายทอดมาจากระดับสวนราชการ
หนวยงานมีการกําหนดแผนปฏิบตั ิการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงคของหนวยงาน
หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ
ดําเนินงาน ที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอองคกร หรือ ผูรับบริการ หรือผูที่เกี่ยวของใน
อนาคต

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสรางระดับหนวยงาน (Department Design)
17

ภายในหนวยงานมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางทีมงาน

18

หนวยงานมีการรับฟงและเรียนรูค วามตองการของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสียแตละกลุม และนํา
ขอมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม ๆ
ภายในหนวยงานมีการออกแบบระบบงานใหแตละทีมงานไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในหนาทีค่ วามรับผิดชอบของแตละทีม และเกิดความคิดริเริม่ ในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมทีต่ อบสนองความตองการของผูร ับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
หนวยงานมีการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน
และสามารถติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

19
20

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management)
21
22
23
24

หนวยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหนวยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพื่อใหแผนงานโครงการไดรบั การนําไปปฏิบตั ิตามที่ไดกําหนดไว
หนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณการปฏิบตั ิงานและบุคลากรไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมายของหนวยงานได
หนวยงานมีการประชุมหรือการติดตอสื่อสารระหวางทีมงานตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใชเวลา
อยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู มีสวนรวมในการบริหารงานของหนวยงาน
หนวยงานมีการจัดทําและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่มีความจําเปนในการตัดสินใจของ
ผูบริหารหนวยงาน

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย
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สวนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรตอ "การดําเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม
นิยาม: สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม หรือ เทียบเทา
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กอง/สํานัก หรือเทียบเทา
ขอ ความคิดเห็นตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal)
25
26
27
28

เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรสวนใหญไดกําหนดใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของหนวยงาน
ผูบังคับบัญชามีการกําหนดภาระงานที่ชัดเจนใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาตองรับผิดชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เชน ทุก 6 เดือน หรือ
1 ป
ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกําหนดอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน

30
31
32

เห็น
ดวย

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

เห็น
ดวย

เปาหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกําหนดใหสูงขึ้นหรือทาทายมากขึ้นทุกรอบป

ขอ ความคิดเห็นตอการออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design)
29

ไม
ไมแนใจ
เห็นดวย

บุคลากรในสวนราชการรับทราบขัน้ ตอนการทํางาน และหนาที่ความรับผิดชอบของตนที่ตอง
ประสานกับผูอื่นอยางชัดเจน
ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย
หนวยงานมีการจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่สงเสริมใหบุคลากรผลิตผลงานไดตามเปาหมาย
เชน การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพื้นที่หรือชองทางในการปรึกษาหารือ การเขาถึง
ขอมูลที่จําเปนในการทํางาน เปนตน
ลักษณะงานภายในหนวยงานไดออกแบบใหสามารถทํางานแทนกันไดเมื่อมีความจําเปน

ขอ ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)
33

บุคลากรไดรับการจัดสรรอุปกรณเครื่องมือ เวลาอยางเหมาะสมในการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย

34

บุคลากรไดรับการฝกอบรมพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ ทักษะที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

35

บุคลากรไดรับความเปนธรรมในการไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

36

บุคลากรมีความรักและผูกพันกับสวนราชการ

ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสํารวจ

64

ภาคผนวก ค
ขอมูลผลการสํารวจความคิดเห็นตอสมรรถนะองคการกรมประมง
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66

67

68

69
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ภาคผนวก ง
คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9Cells
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คําอธิบายผลการวินิจฉัยองคการดวยเครื่องมือ 9 Cells
ชื่อ Cells

 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
[ขอคําถาม 1-4]
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการมีความเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนของสวนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศนไดถูกกําหนด/ทบทวนจากขอมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของวิสัยทัศน
การแปลผล  สวนราชการมีการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน และสื่อสารให
บุคลากรในสวนราชการรับทราบ
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
วิสัยทัศน และสื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ
 สวนราชการยังขาดการใชขอมูลในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัย ทัศน และ
สื่อสารใหบุคลากรในสวนราชการรับทราบ
เครื่องมือการ 1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศนเปนตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ
บริหารจัดการ
(Outcome) และผลกระทบ (Impact)
2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (Strengths Weaknesses Opportunities
and Threats-Analysis: SWOT Analysis) ดวยการใชขอมูลและพิจารณาเทียบกับภาพ
อนาคตของสวนราชการ
3. การมุงเนนเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Short and Long-Term Orientation) อยาง
สมดุล
4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two-way communication)
ขอแนะนํา
 แนวทางการกําหนดวิสัยทัศน
แนวทางการ เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน สวนราชการควรมีองคประกอบที่สําคัญ คือ
ดําเนินงาน
1. สวนราชการตองการเปนอะไร ซึ่งการกําหนดตัววัดจะทําใหสวนราชการสามารถสื่อสาร
แกบุคลากรในสวนราชการไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. สวนราชการควรกําหนดพื้นที่ หรือขอบเขตความสําเร็จที่ชัดเจนเพื่อใหเห็นความสําเร็จใน
สวนที่อาจเปนสวนสําคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เทานั้น
3. ความสําเร็จที่เปนตัวชี้วัดนี้ควรเปนความสําเร็จระดับผลลัพธ (Outcome) หรือผลกระทบ
(Impact) คือสามารถเห็นไดจากภายนอก มิใชเปนการกระทําภายในเทานั้น
4. มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ควรดําเนินการ
1. การจัดประชุมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการกําหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันในกลุมบุคลากร
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศนในหลายชองทาง เพื่อใหบุคลากรในสวนราชการเกิดความ
เขาใจที่ตรงกัน
 การสื่ อ สารวิ สั ย ทั ศ น ส ว นราชการควรมี ก ระบวนการและช อ งทางการสื่ อ สาร
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ชื่อ Cells

 การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
[ขอคําถาม 1-4]
วิสัยทัศนอยางชัดเจน โดย
1. ผูบริหารสื่อสาร/ถายทอดวิสัยทัศนทิศทางของสวนราชการใหแกบุคลากรรับทราบดวยตนเองวา
สวนราชการตองการมุงเปาหมายความสําเร็จไปในทิศทางใด เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมาย
2. ใชชองการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั้งจากบนลงลาง และจาก
ลางขึ้นบน คือ ใหสามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุมบุคลากร
3. มีการวิเคราะหชองทางและกําหนดจํานวนชองทางที่ใชในการสื่อสารวิสัยทัศน
 การกําหนดยุทธศาสตร สวนราชการควรทําการวิเคราะห ขอมูลทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบทั้งดานเสริมแรงและดานแรงตานทานตอสว น
ราชการที่จะบรรลุตามตัววัดวิสัยทัศน
หมายเหตุ: การจัดทํา SWOT Analysis ควรเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลปจจุบันกับ
ขอมูลที่ตองการในอนาคต (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 CPEST
 ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Customer/Stakeholder)
 สถานการณทางการเมือง (Political)
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดลอม (Economic/Environment)
 สภาพสังคม (Social)
 เทคโนโลยี (Technology)
 การวางแผนยุทธศาสตร
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมี
ชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสีย
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพื่อทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานที่ไดจัดทําไป
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3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ไดทําไปวา
มีผลตอผลลัพธ (Outcome) ที่ตองการหรือไม

เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับสวนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน และเปาหมายที่สําคัญ เปาหมายระยะสั้น ระยะ
ยาวของการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
คําอธิบาย: วิสัยทัศนเปนสิ่งสําคัญในการกําหนดทิศทางสวนราชการ โดยควรมีการกําหนดตัวชี้วัด
เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว เพื่อประเมินความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการอยาง
ชัดเจน
เปาหมายระยะสั้น หมายถึง เปาหมายที่สามารถบรรลุไดภายใน 1 ป
เปาหมายระยะยาว หมายถึง เปาหมายที่สามารถบรรลุไดภายใน 3 – 5 ป
ระดับ 2 สวนราชการมีการสื่อสารตั วชี้วัด และเปา หมายของสว นราชการเพื่อสร า งความเขา ใจแก
บุคลากรทั่วทั้งสวนราชการ
คําอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทําใหบุคลากรทั้งสวนราชการมีความ
เขาใจที่ตรงกันและมุงที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยสวน
ราชการควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในสวนราชการและกําหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน
โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองคประกอบดังนี้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุมเปาหมายที่รับขาวสาร
5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 3 สวนราชการมีการจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
คําอธิบาย: การกําหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
สวนราชการ
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองคประกอบดังนี้
1. กิจกรรมการดําเนินการ
3. ผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน โครงการ
2. ระยะเวลาดําเนินการในแตละกิจกรรม
4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดาน
อื่นๆ
ระดับ 4 สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดําเนินการ
คํา อธิ บาย: การกํ า หนดระบบในการติ ดตามผลการดําเนิน การเพื่ อให บ รรลุวิสั ย ทัศ นและ
ยุทธศาสตรสวนราชการ ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองคประกอบดังนี้
1. กลไกการติดตามการดําเนินงาน
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2. แผนในการติดตามการดําเนินงานในปตอไป
ระดับ 5 สวนราชการมีการทบทวนผลการดําเนินการและมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินการ
คําอธิบาย: การทบทวน ติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด วิ สั ย ทั ศ น แ ละเป า หมายของ
ส ว นราชการ และประเมิ น ความสํา เร็ จ ป ญ หา อุ ป สรรค เพื่ อ นํา มาจั ด ทํา ข อ เสนอในการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาผลการดํา เนิ น งาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells

 การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงาน (Department Goal: DG)
[ขอคําถาม 13-16]
วัตถุประสงค เพื่ อให ห น ว ยงานมี เ ป า หมายที่ส อดคลองและสนับ สนุน วิสัย ทัศนของสว นราชการ และมี
เปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
การแปลผล  หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และมีกําหนด
เปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัว ชี้วัดที่สอดคลองกับวิสัย ทัศนของสว น
ราชการ และการกําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
 หนวยงานยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสวนราชการ และการ
กําหนดเปาหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร
เครื่องมือการ 1. การจัดทําแผนกลยุทธดวย SWOT Analysis ระดับหนวยงาน
บริหารจัดการ 2. การจั ดทํ า ตารางกํ า หนดผูรับ ผิดชอบ (Owner) และผูส นั บ สนุน ตัว ชี้วั ด (Support)
(Owner Supporter Matrix: OS Matrix)
3. การจัดทําระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล (IT System)
4. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ
5. การบริหารโครงการ (Project Management)
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
U

U

U

U

U

U
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ข อ แ น ะ นํ า  ความสอดคลองของเปาหมายหนวยงานกับเปาหมายสวนราชการ
แนวทางการ 1. ทําความเขาใจตอแผนที่ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในแตละเปาประสงคระดับ
ดําเนินงาน
สวนราชการ หรือพิจารณาตารางหนวยงานผูรับผิดชอบ (Owner Supporter Matrix:
OS Matrix) แผนงาน/โครงการตางๆ วาหนวยงานใดเปนหนวยหลัก (Owner) หนวยงาน
ใดเปนหนวยงานสนับสนุน (Support)
2. กําหนดตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน โดยทบทวนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานที่
ดํ า เนิ น อยู ว า มี ส ว นผลั ก ดั น เป า ประสงค ใ ด อย า งไร แล ว จึ ง กํ า หนดเป า ประสงค ข อง
หนวยงาน ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในการบรรลุเปาประสงคนั้น
3. จัดทํารหัสเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหนวยงานกับตัวชี้วัดระดับสวนราชการ
 การกําหนดแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ
กลุม
3. นํา ขอมูล ดังกล า วมาวิ เคราะหกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัดในการปรับ ปรุงและพัฒ นา
บริการใหมๆ ของหนวยงาน
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
การบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการวางปฏิบัติการเพื่อให
มั่นใจไดวาแผนที่กําหนดจะมีผูรับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการดําเนินงานภายใน
เวลาที่กําหนด รวมถึงประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นวาสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือไม
 การจัดการความเสี่ยง
1. ระบุความเสี่ยง/ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั้งปจจัยภายในและภายนอก
สวนราชการหรือหนวยงาน
2. วิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสใน
การเกิ ด และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ไ ด กํ า หนด แล ว จึ ง จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของความเสี่ยง
3. กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจใชยุทธศาสตร 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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ระดับ 1 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายระดับหนวยงานเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน โดยการจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
เปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
ระดับ 2 หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงานที่สอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ และพันธกิจ โดยนําความตองการของผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
คําอธิบาย: การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพื่อผลักดัน
ใหเกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว ประกอบดวย
1. การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวนราชการลงสูระดับหนวยงานเพื่อผลักดันใหเกิด
ความสําเร็จตามตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ตั้งไว
2. การสื่อสาร ทําความเขาใจอยางทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระ
ผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวนราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดรับ
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความรับผิดชอบโดยตรง
3. การจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
ระดับ 3 หนวยงานมีจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเปาหมาย
ระดับหนวยงาน
คําอธิบาย: การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสวน
ราชการ เพื่อใหมีกิจกรรมการดําเนินการตางๆ ในระดับหนวยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับหนวยงาน
ระดับ 4 หนวยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับ
หนวยงาน
คํา อธิ บาย: การกํ า หนดระบบในการติ ดตามความกาวหนา ในการปฏิ บัติร าชการและการ
ประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่ถายทอดลงไปในแตละระดับ เพื่อติดตาม กํากับใหมี
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายโดยรวมของสวนราชการ
ระดับ 5 หนวยงานมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
คําอธิบาย: การนําผลวิเคราะหการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนํามาจัดทําขอเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
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ชื่อ Cells
วัตถุประสงค
การแปลผล

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน

 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ขอคําถาม 25-28]
เพื่อใหบุคลากรมีเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน สนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน
 สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับหนวยงาน
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุน
ตอเปาหมายระดับหนวยงาน
 สวนราชการยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเปาหมายระดับ
หนวยงาน
4. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
5. การจัดทําขอตกลง (Performance Agreement) หรือการกําหนดผลการปฏิบัติงานใน
แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Performance Appraisal)
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
และดานการประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
7. การพัฒนาหัว หน างานและผูบริห ารใหมีส มรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคลองกับหนวยงาน
7. ทําความเขาใจตอแผนที่ยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ และ
ระดับหนวยงาน
8. ทบทวนรายละเอียดหนาที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ
บุ คคลในหน ว ยงานมาพิ จ ารณา ว าตอบสนองเปาประสงคในระดั บ สว นราชการและ
หนวยงานใดบาง
9. กําหนดเปาประสงคที่บุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการหรือหนวยงาน
10. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานประจําที่บุคคลตองพัฒนา
11. กําหนดเปาประสงคในสวนของงานพิเศษที่บุคคลไดรับมอบหมาย
12. กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค
 ความชัดเจนในหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
4. การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบของการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค (Management by
Objectives: MBO) เปนตน
5. ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน หารือรวมกันกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมาย
ระดับบุคคล
6. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามในการตั้งเปาหมายแบบประเมินผลงานรวมกัน
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผูปฏิบัติงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
 กําหนดสมรรถนะ (ความรู ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค) เฉพาะตําแหนงงาน
 นํ า สมรรถนะมาเป น ส ว นหนึ่ ง ของแบบฟอร ม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Appraisal Form)
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษา
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ชื่อ Cells

 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ขอคําถาม 25-28]
ชองวางระหวางระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับ
ระดับสมรรถนะที่ไดรับการประเมิน (Evaluated Competency Level)
5. การพัฒนาหัว หน างานและผูบริห ารใหมีส มรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การกํ า หนดสมรรถนะหัว หนางานและผู บ ริห ารในเรื่อง "การบริห ารคน" (People
Management)
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อใหหัวหนางาน
และผูบริหารเขาใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให
เหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
 การกําหนดเปาหมายงานที่ทาทาย
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
7. กําหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหนวยงานและระดับสวนราชการ
8. กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจํา (Job Description) ที่ตองการพัฒนา
9. นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal Form) โดยมีการกําหนดเปาหมายที่มาจาก:
 คาคะแนนของผลงานในรอบปที่ผานมา เพื่อพิจารณาใหเปาหมายที่ตั้งนั้นสูงกวาเดิม
(Base Line) หรือ
 ค า คะแนนจากการเที ย บกั บ เป า หมายของหน ว ยงานอื่ น ที่ ลั ก ษณะงานใกล เ คี ย งกั น
(Benchmarking) หรือ
 คาคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)
10. การพัฒนาหัวหนางานและผูบริหารใหมีสมรรถนะในการกําหนดผลงานหรือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การกํ า หนดสมรรถนะหั ว หน า งานและผู บ ริ ห ารในเรื่ อ ง "การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน"
(Performance Management)

เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
เป า หมายการทํ า งานของตนเอง โดยการจั ดทําขอตกลงที่เป น ลายลัก ษณอักษร ซึ่งตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถ
วัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
ระดับ 2
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ
คําอธิบาย: การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หน วยงานและระดับ บุ คคล เพื่อผลักดัน ใหเกิดความสําเร็จตามวิสัย ทัศน ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคที่ตั้งไว
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เกณฑการประเมินผล:  การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 3
สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้นทุกรอบ
ป
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทาย อาจดําเนินการไดโดย การเพิ่มตัววัดใหมีมุมมองที่
ครอบคลุ ม มากขึ้ น การเพิ่ มคา เปาหมายของการวั ด การเพิ่ มความเข ม เปน ตน พรอมทั้ ง
กํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค ที่ ส อดคล องกั บ วิสั ย ทัศ น พัน ธกิจ และตัว ชี้ วัด ที่มีค วามทาทาย เพื่ อ
กระตุนบุคลากรใหพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน
ระดับ 4
ส ว นราชการมี ก ารสื่ อ สารและการติ ด ตามการบรรลุ เ ป า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ตั ว บุ ค คล
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
คํ า อธิ บ าย: การสื่ อ สารและติ ด ตามการบรรลุ เ ป า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ตั ว บุ ค คลระหว า ง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมทั่วถึง
ระดับ 5

สวนราชการมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเ ปาหมายตัวชี้วัดระดั บ
บุคคลระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทําความเขาใจอยางทั่วถึง
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน
ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูใน
ความรับ ผิดชอบโดยตรง และจัดทําขอตกลงที่เปน ลายลักษณอักษร ซึ่งตองมีร ายละเอีย ด
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค
การแปลผล

 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)
[ขอคําถาม 5-8]
เพื่อใหระบบงาน/ของสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
ของสวนราชการ
 สวนราชการมีระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของ
สวนราชการ
 ส ว นราชการยั ง ไม มี ค วามชั ด เจนเรื่ องระบบงานที่ส นั บ สนุน การดํ า เนิ น งานให บ รรลุ
เปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ
 สวนราชการยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน
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 การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)
[ขอคําถาม 5-8]
ของสวนราชการ
1. การทบทวนและการปรั บ ระบบงาน/โครงสร า งส ว นราชการ (Organization
Restructuring)
2. การใช ข อ มู ล ความต อ งการ ความคิ ด เห็ น ของผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย มา
วิเคราะห ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงาน
กันระหวางหนวยงาน
3. การกําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงาน
4. การจัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการที่มีแผนกงานตามลูกคา ผูรับบริการ หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder)
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
 การวางแผนยุทธศาสตร
1. การดําเนินงานของสวนราชการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
มีชองทางการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจ ของผูมีสวนได
สวนเสีย
2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลขางตน เพื่อทําการวิเคราะหผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการทํางาน หรือ ระบบงานที่ไดจัดทําไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทําใหสามารถเรียนรูถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ไดทําไปวามี
ผลตอผลลัพธ (Outcome) ที่ตองการหรือไม
 ความสอดคลองของระบบงาน/โครงสรางตอวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
1. ทําความเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรใหชัดเจน
2. วิเคราะหระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการในปจจุบัน วามีความสอดคลองสนับสนุน
ใหหนาที่ความรับผิดชอบ และหนวยงานภายใตระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการมีอํานาจใน
การตัดสินใจดําเนินการใหภาระงานสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสรางสวนราชการที่สามารถทําใหสวนราชการมีการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแตละรูปแบบอาจมีทั้งขอดีและขอเสียในการดําเนินการ
4. ออกแบบระบบงาน/โครงสร างของสว นราชการใหมเพื่อตอบสนองวิสัย ทัศน พันธกิจ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ
 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
1. วิเคราะหประเด็นที่เกิดขึ้นในสวนราชการเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน
เชน มีงานที่ไมมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจนจนถูกละเลยไมไดปฏิบัติ มีงานที่ทําซ้ําซอน
ระหวางหนวยงานทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน เปนตน
2. วิเคราะหแนวทางการกําหนดหนวยงานและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน โดย
อาจแบงเปนกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support
Process) ที่จําเปนและเพียงพอตอการดําเนินงาน
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3. รวมกิจกรรมที่ตองทํางานประสานงานกันอยางใกลชิดใหเขามาอยูในกลุมเดียวกัน เปน
หนวยงาน หรือการแบงกลุมงาน หลักเกณฑพื้นฐานที่จะใชสําหรับการจัดแผนก
 การจัดแบงกลุมงานตามหนาที่ (Departmentation by Function)
 การจัดแบงกลุมงานตามประเภทการใหบริการ (Departmentation by Service)
 การจัดแบงกลุมงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร (Departmentation by Territory)
 การจัดแบงกลุมงานตามกระบวนการใหบริการ (Departmentation by Process)
 การจัดแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Departmentation by
Customer/Stakeholder)
 การกําหนดระบบงาน/โครงสรางที่เอื้อตอการปฏิบัติงานในระดับหนวยงาน
1. ใชขอมูลความตองการ ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาวิเคราะห
ออกแบบระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการ การสงมอบหรือประสานงานกันระหวาง
หนวยงาน
2. กําหนดแผนผังความสัมพันธ (Relationship Map) ระหวางหนวยงานซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบของผังงาน (Flow Chart) เพื่อแสดงใหเห็นการไหลของงานที่เชื่อมตอกันในแตละ
หนวยงาน เพื่อสงมอบงานหรือบริการไปยังผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
3. จัดทําระบบงาน/โครงสรางของสวนราชการที่มีการแบงกลุมงานตามผูรับบริการ หรือผูมี
สวนไดสวนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
 การปรับปรุงกฎระเบียบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสรางหรือกระบวนงานในสวนราชการวา
ดําเนินการไมไดเนื่องจากติดกฎระเบียบในปจจุบัน
2. ศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกลาว โดยเปรียบเทียบประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ดําเนินการแกไข ออกกฎระเบียบหรือประกาศที่สนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับสวนราชการ (Organization Design: OD)
ระดับ 1
ส ว นราชการมี ก ารทบทวนระบบงาน / กฎระเบี ย บที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การบรรลุ
ยุทธศาสตร /การทํางานประสานกัน / ประสิทธิผลของสวนราชการ
คําอธิบาย: การวิเคราะหระบบงาน/โครงสราง กฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการบรรลุ
ยุทธศาสตร การทํางานประสานกันของหนวยงาน และประสิทธิผลของสวนราชการ
ระดับ 3
ส ว นราชการมี ก ารจั ด ทํ า แผนระยะสั้ น และระยะยาวในการปรั บ ปรุ ง ระบบงาน /
กฎระเบี ย บที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การบรรลุ ยุ ท ธศาสตร /การทํ า งานประสานกั น /
ประสิทธิผลของสวนราชการ
คําอธิบาย: การดําเนินการจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกําหนดเปาหมายของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน เชน การลดตนทุน การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ทํางานประสานกัน เปนตน
ระดับ 5
สวนราชการมีผลการดําเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
คําอธิบาย: การดําเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพื่อนําไปสู
การดําเนินการตามแผนระยะยาวตอไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management:
OM)
[ขอคําถาม 9-12]
วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารจัดการระดับสวนราชการ สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ
การแปลผล  ส ว นราชการมี การบริ ห ารจั ด การที่ ส นั บ สนุ น การดํา เนิ น งานให บ รรลุ เ ป า หมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของสวนราชการ
 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศนของสวนราชการ
เครื่องมือการ 1. การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองผลการปฏิบั ติ ร าชการ(PA: Performance Agreement) ระดั บ
บริหารจัดการ
สวนราชการ
2. การจั ด ทํ า ระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง กลยุ ท ธ (SPMS:
Strategic
Performance Management System)
3. การบริหารโครงการ (Project Management)
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan)
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ข อ แ น ะ นํ า  แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับสวนราชการ
แนวทางการ 1. เลื อกข อมู ล สารสนเทศที่ส อดคลองเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของสวนราชการ เชน
ดําเนินงาน
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่สําคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรในแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
2. พิ จ ารณาผู ใ ช ป ระโยชนตั ว ชี้วั ด ที่สํ า คัญ เช น ผู นํา หน ว ยงานหลั กของส ว นราชการ
หนวยงานวางแผนยุทธศาสตร เปนตน
3. กําหนดเจาภาพผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลตัวชี้วัดที่สําคัญ อาจเปนคนเดียวกับผูใช
ประโยชนหรือไมก็ได
4. พิจารณาแหลงเก็บขอมูลวาเก็บจากภายในหรือภายนอกสวนราชการ จากระบบ IT หรือ
มีกระบวนการในการเก็บขอมูล คาใชจายในการเก็บขอมูล
5. พิจารณาความถี่ในการเก็บขอมูล เชน Real Time รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายป เปนตน
6. การวิ เคราะห และรายงานผลใหผูที่เกี่ย วของนําไปใชประโยชนไดโ ดยควรมีรูป แบบที่
สื่อสารใหสามารถเขาใจไดงาย
 การจั ด สรรทรั พ ยากรและงบประมาณ นํ า แนวทางการบริ ห ารโครงการ (Project
Management) มาใชในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
สวนชวยในการบรรลุวิสัยทัศนสวนราชการ โดย
1. การกํ า หนดแผนงาน/โครงการต อ งเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร อย า งชั ดเจน แผนงาน/
โครงการตองตอบสนองตัวชี้วัดในระดับสวนราชการ
2. วิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานและจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการ
ประกอบดวย ที่มา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสํ า เร็ จ ของโครงการ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น โครงการ การประเมิ น ผลโครงการ
ทรัพยากรที่ตองใช
3. ดํ า เนิ น การคั ดเลื อกโครงการเพื่อ จัดลํ าดั บ ความสํ าคั ญ โดยอาจการถว งน้ํา หนัก โดย
กําหนดเกณฑ เชน ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เปน
ตน เพื่อจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะสม
4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหวางหนวยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มี
ขั้นตอนดังนี้
1. ทําความเขาใจในพันธกิจ การดําเนินงาน วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายสวนราชการ เพื่อใช
เปนขอมูลในการโยงกับเรื่องที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทํารูปแบบหรือเนื้อเรื่องใหสื่อสารเกิดความเขาใจไดงาย เนื้อหาที่ทําการสื่อสารจะตอง
ปรับใชใหเหมาะสมในแตละชองทางการสื่อสาร
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ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับสวนราชการ (Organization Management:
OM)
[ขอคําถาม 9-12]
3. กําหนดชองทางการสื่อสาร ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่เอื้ออํานวย
ใหเกิดการสื่อสาร เชน หนังสือเวียน ปายหรือบอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร วารสารภายใน intranet อีเมล E-Learning หรือจัด
หนังสือ ซีดี เปนตน
4. กําหนดบุคคลที่ทําหนาที่สื่อสารผานชองทางการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญมาก ผูรับผิดชอบ
ตองมีความสามารถทั้ง 3 เรื่องตามขางตน ตองมีเวลาในการสื่อสารอยางตอเนื่อง ไมใช
สื่อสารเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
5. กําหนดระยะเวลา หรือการกําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการสื่อสารแตละชองทาง
6. จัดทํางบประมาณรองรับ ซึ่งบางชองทางการสื่อสารอาจไมจําเปนตองใชงบประมาณ
เพราะสวนราชการบางแหงมีงบประมาณนอยหรือไมมีงบประมาณเลย สวนราชการนั้น
สามารถเลือกชองทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ไดตามความเหมาะสม
 ความโปรงใสในการบริหารจัดการระดับสวนราชการ
"ความโปรงใส เปนองคประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของข อ มู ล ข า วสารของหน ว ยงาน รวมถึ ง ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจ การกํ า หนดกติ ก า
หลักเกณฑ และกระบวนการทํางานที่ตองจัดใหมีการเปดเผย และเปดโอกาสใหผูมีสวนได
สวนเสียทั้งภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดดวยวิธีการตาง ๆ
นอกจากนี้สวนราชการจะตองใหความสําคัญในการดําเนินการที่สามารถตรวจสอบได ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถและความพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบใน 5 ดาน ไดแก
1. ดานหนวยงาน กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดตามกลไกการบริหารภายในหนวยงาน เชน
ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา
2. ดานกฎหมาย กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดโดยกลไกดานกฎหมายตามที่ระบุไว ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหนาที่ของหนวยงานตามที่ไดระบุไวใน
กฎหมาย
3. ดานวิชาชีพ กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในฐานะที่เปนการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
ตองการความชํานาญเฉพาะดานและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
4. ดานการเมือง กลาวคือ เปนการตรวจสอบไดในระบบประชาธิปไตยที่ตองดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
5. ดานจริยธรรม คุณธรรม กลาวคือ เปนการตรวจสอบได ที่ใหความสําคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในหนวยงาน
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ระดับ 1
สวนราชการมีการวิเคราะหขอมูล เชน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การดํา เนินงานมาใชเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย:
 การจั ดสรรทรั พยากร ไดแก งบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
บุคลากร
 การวางแผนการใชทรัพยากรที่ดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลดเวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซ้ําซอนของขอมูล ซึ่งการวาง
แผนการใชทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการ
จัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่เปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร
เชน ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับ
เปาหมาย คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จ
ของคูเทียบ
ระดับ 2
สวนราชการมีการกําหนดแผนการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
คําอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทําใหบุคลากรมีความเขาใจที่
ตรงกันและมุงที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยหนวยงาน
ควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดย
การสื่อสารที่ดี ควรมีองคประกอบดังนี้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุมเปาหมายที่รับขาวสาร
5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการสื่อสาร
ระดับ 3
สวนราชการมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
เปนที่นาเชื่อถือของบุคลากรในสวนราชการ
คําอธิบาย: การวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินการสวนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการดําเนินการดังนี้
1. ระบุปจจัยเสี่ยง และวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ที่อาจสงผลกระทบตอความเสียหาย ความ
ลมเหลว หรืออาจลดการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติราชการ
2. กําหนดหลักเกณฑประเมินความเสี่ยง
3. วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ซึ่งจําแนกปจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/และไมสามารถ
ควบคุมได ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได
4. จัดทําแผนบริการความเสี่ยง
5. ระบุผูรับผิดชอบในกาดรําเนินการตามแผนในแตละขั้นตอน และกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการ
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับ 4
สวนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวน
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ราชการ และรายงานผลงาน เพื่อใหแ ผนยุทธศาสตรไ ดรับการนํา ไปปฏิบัติต ามที่ไ ด
กําหนดไว
คําอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยงของสวน
ราชการ และรายงานผลงานเปนครั้งคราวหรือไมทั่วถึง
ระดับ 5
สวนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความเสี่ยง
ของสวนราชการและรายงานผลงาน เพื่อใหแผนยุทธศาสตรไดรับการนําไปปฏิบัติตามที่
ไดกําหนดไว
คําอธิบาย: การกําหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและแผนบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานและรายงานผลการติดตาม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลการดําเนินการ
และจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงานตอไป
U

U

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค
การแปลผล

 การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD)
[ขอคําถาม 17-20]
เพื่อใหระบบงานของหนวยงาน สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงานมีระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามเปาหมายของ
หนวยงาน
 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่องระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามเปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงานยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
1. การวิเคราะหกระบวนการ ดวย SIPOC Model
2. การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ
3. การจัดการความรูเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
U

U

U

U

U

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริ ห าร
จัดการ

U
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ข อ แ น ะ นํ า  การกําหนดภาระหนาที่ระหวางทีมงาน
แนวทางการ การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) ดวย SIPOC Model ซึ่งเปนหลักการที่
ดําเนินงาน อธิบายสายโซความสัมพันธของกระบวนการดําเนินงานสวนราชการ ที่ตองอาศัยปจจัยตนน้ํา
สงมอบคุณคาไปยังปลายน้ําอยางเปนระบบ อันไดแก ผูสงมอบ/นําสง (Suppliers) ปจจัย
นําเขาตางๆ (Input) ที่จําเปนตอการดําเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพื่อผลิตให
ไดผลผลิต (Output) หรือในสินคา บริการแลวสงมอบใหกับลูกคา ผูรับบริการ (Customers)
โดย
1. Suppliers (ผูสงมอบ) หมายถึง บุคคลหรือสวนราชการที่สงปจจัยนําเขาใหหนวยงานใน
การทํางาน
2. Input (ปจจัยนําเขา) หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในกระบวนการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ ขอมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมายในการสงมอบ
ผลผลิตหรือบริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายในและภายนอกสวน
ราชการ
4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
5. Customers (ผูรับบริการ) หมายถึง ลูกคาหรือผูที่มารับบริการจากสวนราชการโดยตรง
หรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ รวมทั้งผูรับบริการที่เปนสวนราชการดวย
 การปรับปรุงกระบวนการ
1. กําหนดหรือจําแนกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. รับฟงและเรียนรูความคาดหวังหลักๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของแตละ
กลุม
3. นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหขั้นตอน กระบวนการในการทํางาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริการใหมๆ ของหนวยงาน
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 การจัดการความรูและนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอมูล ขอรองเรียนอันเปนเสียงสะทอนกลับ (Feedback) จาก
ผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน
2. ประชุ มหารื อร วมกั น ระหวางหัว หนา/ตัว แทนทีมงาน ถึงประเด็น ปญหาหรือประเด็น
พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเปาประสงคของหนวยงาน เสียงสะทอนของผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
3. กําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานรวมกัน โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักและ
ผูสนับสนุนในแตละแนวทาง
4. ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานวาสามารถตอบสนองเปาประสงคของหนวยงาน
หรือความตองการของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม
 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศระดับหนวยงาน
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนางาน
หรือสรางนวัตกรรมในการใหบริการงาน
2. กําหนดกลุมผูใชงานสารสนเทศ (Users) วาประกอบดวยใครบาง มีความตองการ ความ
คาดหวังอะไร
3. กําหนดขอมูล/สารสนเทศที่ผูใชงานตองการแยกตามกลุมผูใชงาน
4. กําหนดชองทางระดับการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของกลุมผูใชงาน
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กํ า หนดผู ดูแลรั บ ผิ ดชอบในการจัด เตรี ย ม ปรับ ปรุง ขอ มูล สารสนเทศใหถูก ตองและ
ทันสมัยอยูเสมอ
เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหนวยงาน (Department Design: DD)
ระดับ 1 หนวยงานมีการทบทวนกระบวนการของหนวยงานที่ตองปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ
ของผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุมคาคุมตนทุน
คํ า อธิ บ าย: การวิ เ คราะห ก ระบวนการเพื่ อ หาโอกาสในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก ความตองการของผูรับบริการ / ผูมี
ส ว นได ส ว นเสี ย กฎหมาย และประสิ ท ธิ ภ าพ/ความคุ ม ค า คุ ม ต น ทุ น และนํ า มาจั ด ทํ า เป น
ขอกําหนดที่สําคัญเพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดสําหรับใชในการ
ติดตามความสําเร็จและควบคุมกระบวนการ
ระดับ 3 หนวยงานมีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงองคความรู และเทคโนโลยี /
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมคาใชจาย / ปจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย / การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
คําอธิบาย: การกําหนดเปาหมายและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยนําแนวทางตางๆ มา
ประยุกตใช ไดแก
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จทั่วทั้งสวนราชการเพื่อผลักดันใหเกิดการเรียนรู
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และนวัตกรรม
2. การวิเคราะหกระบวนการ เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสม
ที่สุดของกระบวนการ การปองกันความผิดพลาด เปนตน
3. การวิจัยและพัฒนาในดานกระบวนการ
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนวยงานอื่น (Benchmarking) หรือ
หนวยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice)
5. การใชเทคโนโลยีที่เปนทางเลือกอื่นมาประยุกตใชกับกระบวนการ
6. การใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสวนราชการ
ระดับ 5 หนวยงานมีการดําเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีขอเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อยางนอย 3 กระบวนการ)
คําอธิบาย:
 ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอยางนอย 3 กระบวนการ
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ
 วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เชน การประชุมคณะทํางาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ
ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
[ขอคําถาม 21-24]
วัตถุประสงค เพื่อใหการบริห ารจัดการระดับ หนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน
การแปลผล  หนวยงานมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงานยังไมมีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน
 หนวยงานยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
เครื่ องมื อการ 1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring)
บริหารจัดการ 2. การบริหารโครงการ (Project Management)
3. การประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
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ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
[ขอคําถาม 21-24]
ข อ แ น ะ นํ า  การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน
แนวทางการ 1. กําหนดขอมูลที่ใชในการติดตามโครงการ เชน ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยนําเขา วัตถุประสงค
ดําเนินงาน
กระบวนการและผลของโครงการ
2. กําหนดผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามโครงการ
3. กําหนดชวงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ้นอยูกับความสําคัญของขอมูล เชน ทุกวัน ทุก
สัปดาห ทุกเดือน เปนตน
4. ดําเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว ไดแก ความ
คืบหนาของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่วางไว เปนตน
5. นําเสนอขอมูลตอหัวหนาโครงการและผูบริหาร เพื่อแกปญหาหรือใหการสนับสนุนให
โครงการประสบความสําเร็จ
 การจัดสรรทรัพยากรระดับหนวยงาน
ใชการบริหารโครงการ (Project Management) เปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีสวนชวยในการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดย
1. การกําหนดแผนงาน/โครงการตองเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหนวยงาน
2. วิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานและจั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการ
ประกอบดวย ที่มา/ความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ตัวชี้วัด
ความสํ า เร็ จ ของโครงการ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น โครงการ การประเมิ น ผลโครงการ
ทรัพยากรที่ตองใช
3. ดํ า เนิ น การคั ดเลื อกโครงการ โดยอาจการถว งน้ํ าหนั กโดยกํ าหนดเกณฑ เช น ความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เปนตน
4. การดําเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหวางหนวยงาน
1. พิจารณาวาควรจัดประชุมหรือไม การประชุมมีความจําเปนเมื่อตองตัดสินใจรวมกัน การ
ทํางานรวมกันเปนกลุม
2. ควรเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีอํานาจในการตัดสินใจเขารวมประชุม
3. ชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนของการประชุม สงกําหนดการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมใหผูเขารวมประชุมลวงหนา
4. ผูนําการประชุมตองใหความสําคัญในการกํากับหัวขอในการประชุมและระยะเวลาในการ
ประชุม
5. ผูเขารวมประชุมตองใหความสําคัญกับการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพในการอภิปราย
และหัวขอในการอภิปราย
 การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานระดับหนวยงาน
หนวยงานสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ เพื่อใชสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารไดดังนี้
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ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
[ขอคําถาม 21-24]
1. การวิเคราะหสาเหตุความเบี่ยงเบนจากเปาหมายที่กําหนดไวและตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
2. การวิเคราะหความสัมพันธของการสงมอบบริการกับขอรองเรียนของผูรับบริการหรือ
หนวยงานถัดไป
3. การประเมินเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการใหบริการ กอน-หลังการปรับปรุง
4. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบทางการเงิน คาใชจาย ประสิทธิภาพการใชงบประมาณ เปน
ตน

เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
ระดับ 1 หนวยงานมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานมาใชเพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน / สวนราชการ
คําอธิบาย:
 การจัดสรรทรัพยากร ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
 การวางแผนการใชทรัพยากรที่ดีจะทําใหการทํางานของสวนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
เวลาการทํางาน ลดคาใชจายในระยะยาว ลดการซ้ําซอนของขอมูล ซึ่งการวางแผนการใช
ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทํางานตางๆ เขาดวยกัน และมีการจัดทําฐานขอมูล
อยางเปนระบบ
 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานที่เปนขอมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เชน
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลลัพธความสําเร็จเทียบกับเปาหมาย
คาใชจายในการดําเนินงาน ความทาทายของสวนราชการ ปจจัยความสําเร็จของคูเทียบ
ระดับ 3 หนวยงานมีการกําหนดรูปแบบการสื่อสารติดตอประสานงานระหวางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ใชเวลาอยางเหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการรับรู และมีสวนรวมในการบริหารงานของ
หนวยงาน
คําอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทําใหบุคลากรมีความเขาใจที่ตรงกันและ
มุงที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับตัวชี้วัดและเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยหนวยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหนวยงานและกําหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควร
มีองคประกอบดังนี้
1. หัวขอและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุมเปาหมายที่รับขาวสาร
5. ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 5 หน วยงานมีร ะบบการติ ดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานของทีมงาน เพื่อให
แผนการปฏิบัติการถูกนําไปปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไว
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เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับหนวยงาน (Department Management: DM)
คําอธิบาย:
 กําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตอไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด

ชื่อ Cells

 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
[ขอคําถาม 29-32]
วัตถุประสงค เพื่อใหการออกแบบการทํางานระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลให
ประสบความสําเร็จ
การแปลผล  สวนราชการมีการออกแบบการทํางานที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการออกแบบการทํางานที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย
ระดับบุคคล
 สวนราชการยังขาดการออกแบบการทํางานที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายระดับบุคคล
เครื่องมือการ 1. การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
บริหารจัดการ 2. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
3. การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System)
4. การใชแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร
5. การจัดทํา Focus Group เพื่อคนหาประเด็นปญหาที่กลุมบุคลากรตองการการออกแบบ
สภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
7. การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training)
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ชื่อ Cells

 การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
[ขอคําถาม 29-32]
ข อ แ น ะ นํ า  ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล
แนวทางการ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานจะชวยทําใหเกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก
ดําเนินงาน
การวิเคราะหงานแลวจึงเริ่มเขียน Work flow จากนั้นจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ
สื่อสารใหเกิดความเขาใจรวมกัน
 การออกแบบงานระดับบุคคล
ขั้นตอนการวิเคราะหกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) เพื่อออกแบบและปรับปรุง
การทํางานใหสามารถสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) ของการทํางานในกระบวนการตาง ๆ
มีดังนี้
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทํางาน โดยใชการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน
เสียในการออกแบบงานใหม
2. จัดทําแผนผังกระบวนการทํางาน (Workflow diagram) ตั้งแตเริ่มจนจบ (end to end
analysis) เพื่อใหผูปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธของการทํางานทั้งกระบวนการ
3. คนหาระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนการทํางานบางขั้นตอน
4. ศึกษาความคุมคาของระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนเวลา และ/หรือจํานวนบุคลากร
 การออกแบบสภาพแวดลอมในการทํางาน
1. จัดทําแบบสํารวจเรื่องสภาพแวดลอมในการทํางานในประเด็นตางๆ เชน สถานที่ทํางาน
อุปกรณในการทํางาน เปนตน
2. จัดทํา Focus Group โดยแบงเปนกลุมที่มีลักษณะงานเดียวกันเขารวมกลุมเพื่อคนหา
ปญหาในการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน
 การออกแบบงานเพื่อทํางานทดแทนกันได
1. กําหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path
2. กําหนดวัตถุประสงคของการโอนยาย หมุนเวียนการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อใหบุคลากร
รับทราบวัตถุประสงคและประโยชนที่ไดรับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรใหมี
ทักษะที่กวางขึ้น เพื่อพรอมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น

เกณฑการประเมินผล:  การออกแบบการทํางานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
ระดับ 1
สวนราชการมีการทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทํางานของ
ระดับบุคคล โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน สภาพแวดลอม และ
ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เปนตน
คําอธิบาย:
 การทบทวน วิเคราะห และกําหนดปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการทํางานของระดับบุคคล
เชน สภาพแวดลอม ทรัพยากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
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 สภาพแวดลอม เช น การออกแบบ-จัดวางโตะทํางาน การมีพื้นที่ห รือชองทางในการ
ปรึกษาหารือ การเขาถึงขอมูลที่จําเปนในการทํางาน เปนตน
 ทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง าน เช น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการทํ า งาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
ระดับ 3
สวนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางานที่ทําใหบุคลากรสามารถ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปญหาขอรองเรียน
ความไมพึงพอใจหรือเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
คําอธิบาย:
 การนําปจจัยที่สําคัญที่ไดจากระดับที่ 1 มาใชในการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอน
การทํางาน โดยคํานึงถึงลักษณะการทํางานใหสามารถดําเนินงานแทนกันได
 การวิเคราะหสมรรถนะของบุคลากรที่จําเปนตองใชสําหรับงานที่สามารถดําเนินงาน
แทนกันได นํามาจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จําเปน
ระดับ 5
สวนราชการมีการดําเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการทํางาน
และมี ข อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการทํ า งานของ
บุคลากร
คําอธิบาย:
 การกําหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผล
การติดตาม
 การวิเคราะหผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตอไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด

ชื่อ Cells
วัตถุประสงค
การแปลผล

 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
[ขอคําถาม 33-36]
เพื่อใหการบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเปาหมายการทํางานระดับบุคคลใหประสบ
ความสําเร็จ
 สวนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการทํางาน
ระดับบุคคล
 สวนราชการยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนใหบรรลุ
เปาหมายการทํางานระดับบุคคล
U

U

U

U
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ชื่อ Cells

เครื่องมือการ
บริหารจัดการ

ข อ แ น ะ นํ า
แนวทางการ
ดําเนินงาน

 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
[ขอคําถาม 33-36]
 สวนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการ
ทํางานระดับบุคคล
1. แบบสํารวจความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน
2. การจัดทํา Focus Group เพื่อสอบถามความตองการเครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน
3. การฝกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency based training and
development)
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
5. การสํารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey)
 การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณการทํางานระดับบุคคล
1. จัดทําชองทางในการไดรับขอเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนใน
การทํางาน ซึ่งอาจใชการจัดทําแบบสํารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทํากลอง
รับขอเสนอแนะของบุคลากร
2. จัดประชุมเพื่อสรุป ผลขอมูล ที่ไดรับ จากบุคลากรเพื่อจัดทําลําดับความสําคัญ ของการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ
3. สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบถึงแผนดําเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณการทํางาน
4. แจงบุคลากรถึงผลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณเปนระยะ
 การฝกอบรมพัฒนา
1. กําหนดความตองการสมรรถนะที่ตอบสนองยุทธศาสตร (Strategic Competencies)
โดยพิจารณาจากเปาประสงคของสวนราชการ และหนวยงาน
2. กํ า ห น ด ค ว า ม ต อ ง ก า ร ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ต อ บ ส น อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ( Operation
Competencies) โดยการวิเคราะหงาน
3. วิเคราะหสมรรถนะบุคลากรที่มีอยูในปจจุบัน (Current State Analysis)
4. กําหนดความตองการในการพัฒนา จากความตองการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบกับ
สถานะในปจจุบัน
5. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร
6. พัฒนาบุคลากรดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การเรียนในหองเรียน การเรียนทางไกล การ
เรียนดวยคอมพิวเตอร การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การโคช เปนตน
7. ประเมินผลลัพธของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใชการประเมินสมรรถนะบุคลากรหลัง
การพัฒนา
 การเลื่อนระดับตําแหนง
1. การกํ า หนดเส น ทางสายความก า วหน า ในอาชี พ ของทุ ก สายงานและให โ อกาสมี
ความกาวหนาขามสายงานได
2. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสิทธิ์ไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแตละตําแหนงอยาง
เทาเทียมกัน
3. ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหรองรับกับตําแหนงงานที่ตองรับผิดชอบใน
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ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
[ขอคําถาม 33-36]
อนาคต
4. ดําเนินการปรับตําแหนงตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดและประกาศไว โดยมีหลักฐานหรือ
ขอมูลประกอบ เพื่อใหเกิดการยอมรับในสวนราชการ
 ความผูกพันของบุคลากร
1. กําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแตละกลุมในเบื้องตน
2. สํารวจความคิดเห็น/ความรูสึกของบุคลากร เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรแตละกลุม
3. กําหนดแผนพัฒนาปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
4. ดําเนินการพัฒนาปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่
กําหนด
5. ทบทวน วิเคราะหผลการพัฒนาปจจัยสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
ระดับ 1
สวนราชการมีการวิเคราะหปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เพื่อใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย:
 การกําหนดปจจัยในการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อใหเกิดความ
ทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ ไดแก ทรัพยากรสนับสนุนการ
ทํางาน การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การไดรับความกาวหนาในอาชีพ เปนตน
 การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
 การจัดทําแผนการสรางความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร
ระดับ 3
สวนราชการมีการดําเนินการตามแผนการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ใหเกิดความทุมเทในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย: การดําเนินการตามแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ระดับ 5
สวนราชการมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร
และมีขอเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาใหบุคลากรเกิด ความทุมเทในการทํางานให
บรรลุเปาหมายของสวนราชการ
คําอธิบาย:
 การกํ า หนดระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนิน งานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะหผลการสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดทําขอเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสรางความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน

97

เกณฑการประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
1. แผนการดําเนินงานที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดําเนินงานตามประเด็นที่กําหนด
หมายเหตุ:
1. สวนราชการ หมายถึง สวนราชการระดับกรม
หนวยงาน หมายถึง หนวยยอยภายใตสวนราชการ เชน กองสํานัก หรือเทียบเทา
2. ขอแนะนําแนวทางการดําเนินการ สวนราชการสามารถนําไปประยุกตใชตามความเหมาะสม
3. แมวาผลการวินิจฉัยพบวาผลการประเมินรายขอสวนใหญอยูในระดับที่ดําเนินการแลว (สีเขียว) มี
เพียงบางประเด็นที่ยังไมมีความชัดเจนในการดําเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดําเนินการ (สีแดง)
สวนราชการจําเปนตองปรับปรุงทุกประเด็นที่อยูในชองนั้น เนื่องจากการดําเนินการมีความเกี่ยวเนื่อง
กัน รวมทั้งเพื่อใหเกิดการทบทวน และการพัฒนาอยางเปนระบบ ซึ่งจะทําใหเกิดผลลัพธของการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจน
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ภาคผนวก จ
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ
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ภาคผนวก ฉ
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ
Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG)
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แบบฟอรมที่ 1 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

เปาหมาย
ระยะสั้น (1 ป)

ระยะยาว (3-5 ป)

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน
2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผูไมเกี่ยวของในตัวชี้วัดนั้น

ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
(………………) (………………) (……………)
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แบบฟอรมที่ 2 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุมงาน

เปาหมาย
ระยะสั้น (1 ป)

ระยะยาว (3-5 ป)

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน
2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผูไมเกี่ยวของในตัวชี้วัดนั้น

แบบฟอรมที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้น

ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อผูรับผิดชอบ
ชื่อ
ชื่อ
(………………)
ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
(………………) (………………)
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หนวยงาน

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ ยกตัวอยางหนวยงานที่มอบหมายใหบุคลากรไดรับการกําหนดเปาหมายใหทาทายยิ่งขึ้นเพื่อประกอบคําอธิบายแนวทาง
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แบบฟอรมที่ 4 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
(1)
กิจกรรม/วิธีการ

(2)
ผูรับผิดชอบ

1. การสื่อสาร

2. การติดตามตัวชี้วัด
หมายเหตุ: 1. ขอมูลชองที่ (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4
2. ขอมูลชองที่ (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5

(3)
ความถี่

(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

(5)
ปญหาอุปสรรค

(6)
ขอเสนอแนะในการพัฒนา
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ภาคผนวก ช
รายงานการประชุมคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ
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ผูมาประชุม

รายงานการประชุม
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ
ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมปากเปยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ

1. นายวิชาญ อิงศรีสวาง
2. นางนวลมณี พงศธนา

ผูตรวจราชการกรม
ประธานคณะทํางาน
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
กองการเจาหนาที่
14. นางรัญทม คงทรัตน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
คณะทํางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา
15. นางสาวรุงนภา วองไวไพโรจน นักวิชาการผลิตภัณฑอาหารชํานาญการ
คณะทํางาน
กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาประมง
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16. นางสาวจิรนันท สุนทรรัตนเวช
17. นายอนุชา กอนแกว
18. นางสาววิลัยวัลย คณะพรม
19. นางสาวสุดา โชติเจริญสุข
20. นางภวานี พิมดี
21. นางสาวพรรณทิพา สามารถ
22. นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล
23. นายอัครพล วรรณสุทธะ
ผูไมมาประชุม
1. นางสุจิตรา วรรณพัฒน

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาววิลัยลักณ พุฒนอก
2. นางสาวเบญจพาภรณ ทองเลื่อม
3. นายวชิราวุฒิ นาดี

แทนนายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
กองแผนงาน
แทนนางกัญญาวีณ สีคํา
กองบริหารจัดการดานการประมง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กองคลัง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แทนนางสาวพรรณติยา ใจออน
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ติดราชการ

เจาพนักงานประมง
เจาพนักงานประมง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

กจป.
กจป.
กพร.

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและ
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงที่มาและวัตถุประสงคของการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
องคการ ประจําป 2558 ประกอบดวย คําสั่งกรมประมง ที่ 132/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ ผลการสํารวจเพื่อการวินิจฉัยองคกร ประจําป 2557 ราง
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ และแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ ประจําป 2558

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ
2.1 คําสั่งกรมประมงที่ 132 / 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558
เรื่องแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระบบ GES Online

2.2 รายงานผลการสํารวจการวินิจฉัยองคกรกรมประมง ปงบประมาณ 2558 ผาน

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
ในปงบประมาณ 2557 กรมประมงมีตัวชี้วัดอยู 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 6.1 ลักษณะ
สําคัญขององคการ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหคะแนนอยูที่ 3 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
องคการ สํานักงาน ก.พ.ร. ใหคะแนนอยูที่ 4.8 คะแนน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําแบบ
สํารวจเพื่อการวินิจฉัยองคการเปนเครื่องมือในการวินิจฉัยองคการ 9 ตัวแปร (Nine Performance Variables)
หรื อ 9 Cells เป น หนึ่ งในเครื่ องมื อวินิจ ฉัย องคการ การบริห ารเชิงกลยุทธ (Strategy Performance
Management) เครื่องมือการวินิจฉัยองคการนี้จะพิจารณาความสอดคลองของการกําหนด 1 เปาหมายระดับ
องคการ (Organization Goal) กับ 2 เปาหมายระดับหนวยงาน/ทีมงานหรือกระบวนการ Department/Team
or Process Goal) และ 3 เปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) จากนั้นจึงพิจารณาความสอดคลองในระดับ
องคการที่ 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 เริ่มสํารวจในชวงระหวางวันที่ 29 ก.ค. -22 ส.ค. 57 ผลการสํารวจจากบุคลากรของกรมประมงพบคาคะแนน
จะอยูใน Cell 3 ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “การดําเนินงานระดับบุคคล” โดยรวม ซึ่งเปนความคิดเห็นของ
บุคคลตอการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) ครอบคลุมขอคําถามขอ 25-28 มีประเด็นสําคัญคือ
การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคลองกับหนวยงาน ความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การ
กําหนดเปาหมายงานที่เหมาะสม การกําหนดเปาหมายงานที่ทาทาย
เมื่อไดผลการสํารวจโดยใชเครื่องมือวินิจฉัยองคการ 9 Cell ขอมูลที่ไดจะนําไปสูการ
พัฒนาสมรรถนะองคการ ซึ่งจะพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองคการและมิไดวัดจากคา
คะแนนกอนและหลังการสํารวจอยางที่ผานมาในอดีต
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รางรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ป 2558
ฝายเลขานุการไดจัดทํารางรายงานลักษณะสําคัญขององคการกรมประมง ป 2558 โดย
ขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานตางๆ จัดทํารางรายงานดังกลาว จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงแกไข
ใหถูกตองและเปนปจจุบัน กอนจะรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม
เห็นชอบ มอบหมายใหทุกหนวยงานตรวจสอบขอมูลและดําเนินการแกไขใหเปนปจจุบัน
และมอบหมายกองการเจาหนาที่ดําเนินการแกไขในสวนของโครงสรางแบงสวนราชการใหเปนปจจุบัน แลวจัดสงให
กลุมพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 10 มีนาคม 2558
3.2 รางแผนการพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง พ.ศ. 2558
ฝายเลขานุการไดจัดทํารางแผนพัฒนาสมรรถนะองคการกรมประมง ป 2558 โดยอาศัย
แนวทางการดําเนินการตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดแนวทางในการดําเนินการ ในกรณีที่จะตองมีการปรับปรุง
แกไขใน Cell 3 การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับหนวยงานลงสูระดับบุคคลภายในระดับกองและหนวยงานยอยอื่นๆ
ตอไป ฝายเลขขานุการจึงเสนอรางรายงานพิจารณากอนจะประกาศใชตอไป
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ไดชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
ผลการสํารวจจากบุคลากรของกรมประมงพบคาคะแนนที่ตองปรับปรุง จะอยูใน Cell 3
ความคิดเห็นของบุคลากรตอ “การดําเนินงานระดับบุคคล” โดยรวม ซึ่งเปนความคิดเห็นของบุคคลตอการกําหนด
เปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) ครอบคลุมขอคําถามขอ 25-28 มีประเด็นสําคัญคือ การกําหนดตัวชี้วัด
ระดับบุคคลที่สอดคลองกับหนวยงาน ความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร การกําหนดเปาหมายงาน
ที่เหมาะสม การกําหนดเปาหมายงานที่ทาทาย
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะองคการใน Cell 3
การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal) มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือการ
บริหารจัดการ
การกําหนด
ตัวชี้วัดระดับ
บุคคล

ขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงาน
 การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคลองกับหนวยงาน
1.ทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร เปาประสงคตัวชี้วัดระดับสวนราชการและหนวยงาน
2.ทบทวนรายละเอียดหนาที่งาน (Job Description)
3.กําหนดเปาประสงคสวนบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของสวนราชการ
4.กําหนดเปาประสงคในสวนของานประจําที่บุคคลตองพัฒนา
5.กําหนดเปาประสงคในสวนงานพิเศษที่บุคคลไดรับมอบหมาย
6.กําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแตละเปาประสงค
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 ความชัดเจนในหนาที่ความรับผิดชอบของบุคคล
1.การจัดทําขอตกลงในการทํางานอาจอยูในรูปแบบการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecard)/(Management by Objective: MBO)
2.ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาหารือรวมกันในการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
เปาหมายระดับบุคคล
3.สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เชน การลงนามรวมกัน
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดสมรรถนะ
1.การกําหนดสมรรถนะ
2.การนําสมรรถนะมาเปนสวนหนึ่งของแบบฟอรมการประเมิน
3.เปรียบเทียบสมรรถนะระหวางสมรรถนะในการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่คาดหวัง
• การพัฒนาหัวหนางาน
1.การกําหนดสมรรถนะของหัวหนางานและผูบริหาร
2.การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหนางาน
 การกําหนดเปาหมายงานที่ทาทาย
1.การประเมินผลการปฏิบัติงานหมวดการประเมินผลงาน
2.การกําหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดตัวชี้วัดระดับหนวยงาน
3.กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบตั ิงานที่มาจากงานประจํา
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

หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคล
คําอธิบาย: การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลเพื่อใหบุคลากรเกิดความเขาใจเปาหมาย
การทํางานของตนเอง โดยการจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดและเปาหมายรวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม
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2

หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของ
หนวยงานและสวนราชการ
คําอธิบาย : การกําหนดและถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับสวนราชการลงสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคที่ตั้งไว

3

หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทาย มากขึ้นทุกรอบป
คําอธิบาย : การกําหนดตัวชี้วัดที่ทาทายอาจดําเนินการโดยการเพิ่มตัววัดใหมีมุมมองที่คลอบคลุม
มากขึ้น การเพิ่มคาเปาหมายของการวัด การเพิ่มความเขมขน เปนตน พรอมทั้งกําหนด
วัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และตัวชี้วัดที่ทาทาย เพื่อกระตุนบุคลากรใหพัฒนา
ศักยภาพ

4

หนวยงานมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
คําอธิบาย : การสื่อสารและติดตามการบรรจุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาเปนครั้งคราวหรือไมทั่วถึง

5

หนวยงานมีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
คําอธิบาย : การกําหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทําความเขาใจอยางทั่วถึง
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันตอความสําเร็จตามเปาหมายของสวน
ราชการและมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดรับการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมาอยูในความ
รับผิดชอบโดยตรงและจัดทําขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และเปาหมายรวมถึงเกณฑการประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม

นอกจากนี้สํ า นักงาน ก.พ.ร. ได กําหนดแบบฟอรมในการรายงานผลการปฏิบัติงานสําหรับการพัฒ นา
ปรับปรุง Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) กําหนดใหสวนราชการยกตัวอยาง 1
หนวยงานซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของกรม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมประมง
กําหนดใหทุกหนวยงานสงรายงานผลการกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Cell 3) และคัดเลือกใหกองตรวจสอบ
คุณภาพสินคาประมงเปนหนวยงานตัวอยางที่จะสงสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจะตองรายงานตามแบบฟอรม ดังนี้
Cell 3 การกําหนดเปาหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับคะแนน 1 และ 2 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
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ชื่อหนวยงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

เปาหมาย
ระยะสั้น
(1 ป)

ระยะยาว
(3-5 ป)

ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
ชื่อกลุมงาน
(………………) (………………)
(……………)

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน
2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผูไมเกี่ยวของในตัวชี้วัดนั้น
ชื่อหนวยงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

เปาหมาย
ระยะสั้น
(1 ป)

ตารางผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ระยะยาว ชื่อผูรับผิดชอบ ชื่อผูรับผิดชอบ
ชื่อ
(3-5 ป) (………………) (………………) ผูรับผิดชอบ
(……………)

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถายทอดตัวชี้วัดระดับหนวยงานลงสูระดับกลุมงาน
2. ยกตัวอยาง 1 หนวยงาน
3. O หมายถึงผูรับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผูสนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผูไมเกี่ยวของในตัวชี้วัดนั้น

114

ระดับที่ 3 การกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายมากขึ้น
หนวยงาน

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับบุคคลที่มีความทาทายเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ ยกตัวอยางหนวยงานที่มอบหมายใหบุคลากรไดรับการกําหนดเปาหมายใหทาทายยิ่งขึ้นเพื่อประกอบ
คําอธิบายแนวทาง
ระดับ 4 และ 5 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
(1)
กิจกรรม/วิธีการ
1. การสื่อสาร

(2)
ผูรับผิดชอบ

(3)
ความถี่

(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

(5)
ปญหา
อุปสรรค

(6)
ขอเสนอแนะในการ
พัฒนา

2. การติดตาม
ตัวชี้วัด
หมายเหตุ: 1. ขอมูลชองที่ (1) – (3) เปนคะแนนระดับ 4
2. ขอมูลชองที่ (1) – (6) เปนคะแนนระดับ 5
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามแผน ทั้งนี้มีการแกไขเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนเวลาในแผนปฏิบัติการดังนี้
1. หนวยงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและกําหนดเปาหมายที่มีความทาทายระดับ
หนวยงาน เพิ่มเปนชวงเวลาเดือน พฤษภาคม 2558
2. หนวยงานดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลงสูระดับบุคคล หนวยงาน เพิ่ม
เปนชวงเวลาเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
ประธานในที่ประชุม มอบหมายดังนี้
1. ฝายเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมแจงเวียนใหคณะทํางานทราบ
2. ฝายเลขานุการจัดทําหนังสือถึง ผูอํานวยการกองฯ มอบหมายใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองตัวชี้วัดดําเนินการถายทอดตัวชี้วัดลงสูระดับบุคคลและรายงานผลสงกลุมพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 31
มีนาคม 2558 (รอบ 6 เดือน)
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายอัครพล วรรณสุทธะ)
ผูจดรายงานการประชุม
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ภาคผนวก ซ
หนังสือแจงเวียนแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ภาคผนวก ฌ
สรุปมติที่ประชุมในประเด็นสําคัญในการประชุม
คณะทํางานดําเนินการพัฒนาสมรรถนะองคการ

120

121

ภาคผนวก ญ
หนังสือขอใหสงรายงานผลการประเมินตนเองตัวชี้วัด
PA 6 ระดับความสําเร็จในการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับ
หนวยงานลงสูระดับบุคคล
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แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมง
ประจาปีงบประมาณ 2558

โดย
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทนา
กรมประมงโดยคณะทางานดาเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การได้จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์การกรมประมงประจาปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
สมรรถนะองค์การ ซึ่งได้นาข้อมูลผลการสารวจข้อมูลของสานักงาน ก.พ.ร โดยสารวจผ่านระบบออนไลน์ (GES
online) ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การกรมประมงประจาปีงบประมาณ 2557
ซึ่งพิจ ารณาส่วนต่างระหว่างความเห็น และความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒ นาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์ ก ารโดยก าหนดเป็ น สู ต รการค านวณความแตกต่ า ง (Gap) ระหว่ า งความเห็ น และความส าคั ญ ต่ อ
ความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดเห็นต่อด้านทุนทางทรัพยากรบุคคล (Human Capital Survey)
ความคิดเห็นต่อด้านต้นทุนทางข้อมูลข่าวสาร (Information Capital Survey) และความคิดเห็นต่อด้าน
สภาพแวดล้อมองค์การ (Organization Climate Survey) รวมถึงแนวทางในการดาเนินการพั ฒนาสมรรถนะ
องค์การของสานักงาน ก.พ.ร. มาใช้ในการพิจารณา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อร่วมพิจารณา
จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมงได้รับรู้ รับทราบ และปฏิบัติ
ให้ เป็ น ในทิศ ทางเดี ย วกั น ดั งนั้ น รายละเอี ยดที่ นาเสนอในเอกสารฉบับ นี้ จึ ง มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น าเสนอ
กระบวนการขั้ น ตอนการด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะองค์ ก าร กรมประมง โดยระดมความคิ ด เห็ น
จากบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในการปรับปรุงและแก้ไขให้สมรรถนะองค์การ กรมประมง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหวังว่าแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของกรมประมง ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น จะ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลากรกรมประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง
เมษายน พ.ศ. 2558
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การพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงประจาปีงบประมาณ 2558
1. ความเป็นมา
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยมิติภายในและมิติภายนอก โดยมิติ
ภายนอกจะดาเนินการประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ สาหรับมิติภายในจะดาเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์การ รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ 6
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ และ 6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ ซึ่งปรับเปลี่ยนจากตัวชี้วัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
ส าหรั บ รายละเอีย ดตั ว ชี้ วั ด ระดั บความส าเร็ จของการจัด ทารายงานลั กษณะส าคั ญของ
องค์การนั้น สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดน้าหนักไว้ที่ ร้อยละ 1 มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นลักษณะขั้นตอน
ส าหรั บ ตัว ชี้ วัด ระดับ ความส าเร็ จ ของการพัฒ นาองค์ การ กาหนดน้าหนัก ไว้ที่ร้ อยละ 4 โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินผลให้คะแนนเป็นลักษณะขั้นตอนเช่นเดียวกัน รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ก
ในการสารวจข้อมูลเพื่อการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การนั้น สานักงาน ก.พ.ร. เปิด
ระบบสารวจ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (GES) เพื่อให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานเข้ากรอกแบบสารวจระหว่าง
วัน ที่ 1 - 30 กัน ยายน 2557 เพื่อใช้ เป็ นข้อมูล พื้นฐานส าหรับดาเนินการวางแผนและปรับปรุงพัฒ นา
องค์การ ตามแบบสารวจ รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ข

2. ผลสารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey)
ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากการสารวจความคิดเห็นต่อสมรรถนะองค์การของบุคลากรกรมประมงทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยรายละเอียดผลการสารวจศึกษาได้จากภาคผนวก ค และสามารถสรุปเป็น
ตารางได้ดังนี้
2.1 ผลการสารวจสมรรถนะองค์ก ารในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับทาดี 2 กลุ่ม ปรับปรุง 3 กลุ่ม และ
แก้ไข 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกาหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดี โดย
คาถามข้อที่ 1 – 3 อยู่ในระดับทาดี ข้อที่ 4 อยู่ในระดับปรับปรุง
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 1

กลุ่มที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับทาดี โดย
คาถามข้อที่ 13 ข้อที่ 15 และข้อที่ 16 อยู่ในระดับทาดี ข้อที่ 14 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 3 การกาหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 25 และ 26 อยู่ในระดับทาดี และข้อที่ 27 และ 28 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
คาถามข้อที่ 5 และ 7 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 6 และ 8 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 9 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 10 - 12 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง
โดยคาถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 21 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 22 และ 24 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่
23 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 29 และข้อที่ 31 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 30 และ 32 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
คาถามข้อที่ 33 ข้อที่ 35-36 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 34 อยู่ในระดับปรับปรุง
รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการสารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) ในภาพรวม
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

แก้ไข

แก้ไข

ทาดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

9

10 11 12

5

1

2

3

4

ระดับองค์การ

ทา

แก้

แก้

แก้

แก้ ปรับ แก้ ปรับ ทา

ทา

ทา

ปรับ

(Organization)

ดี

ไข

ไข

ไข

ไข ปรุง ไข ปรุง

ดี

ดี

ปรุง

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

6

7

8

ดี

หน้า 2

การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

แก้ไข

ปรับปรุง

ทาดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

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

ระดับหน่วยงาน ทา

แก้

ปรับ แก้

ทา

แก้

แก้

ทา

ทา

ปรับ ทา

ทา

(Department) ดี

ไข

ปรุง ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ปรุง ดี

ดี

ภาพรวม

แก้ไข

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ข้อคาถามที่

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

ระดับบุคคล
(Individual)

แก้

ปรับ แก้

แก้

ทา

ปรับ ทา

ปรับ ทา

ทา

แก้

แก้

ไข

ปรุง ไข

ไข

ดี

ปรุง ดี

ปรุง ดี

ดี

ไข

ไข

2.2 ผลการสารวจสมรรถนะองค์การกลุ่มผู้บริหารและอานวยการ พบว่าอยู่ในระดับทาดี 2 กลุ่ม ปรับปรุง
3 กลุ่ม และแก้ไข 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกาหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 3 การกาหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 25 และ 26 อยู่ในระดับทาดี และข้อที่ 27 อยู่ในระดับแก้ไข และ 28 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
คาถามข้อที่ 5 และ 7 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 6 และ 8 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 9 และข้อที่ 12 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 10 อยู่ในระดับแก้ไข และข้อที่
11 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง
โดยคาถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 3

กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 22 และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข
กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 29 และข้อที่ 32 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 30 และ 31 อยู่ในระดับปรับปรุง
กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
คาถามข้อที่ 33 ข้อที่ 35-36 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 34 อยู่ในระดับปรับปรุง
รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการสารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) กลุ่มบริหาร
และอานวยการ
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

ปรับปรุง

แก้ไข

ทาดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

9

10 11 12

5

1

2

3

4

ระดับองค์การ

ทา

แก้ ปรับ ทา

แก้ ปรับ แก้ ปรับ ทา

ทา

ทา

ทา

(Organization)

ดี

ไข ปรุง

ไข ปรุง ไข ปรุง

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

ดี

ปรับปรุง

6

7

8

ดี

ปรับปรุง

ทาดี

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

ระดับหน่วยงาน ทา

แก้

ทา

แก้

ทา

แก้

แก้

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

(Department) ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

แก้ไข

ปรับปรุง

ปรับปรุง

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

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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การบริหารจัดการ
(Management)
ระดับบุคคล
(Individual)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

แก้

ปรับ แก้

แก้

ทา

ปรับ ปรับ ทา

ทา

ทา

แก้

ปรับ

ไข

ปรุง ไข

ไข

ดี

ปรุง ปรุง ดี

ดี

ดี

ไข

ปรุง

2.3 ผลการสารวจสมรรถนะองค์การกลุ่มวิชาการ พบว่าอยู่ในระดับทาดี 3 กลุ่ม ปรับปรุง 4 กลุ่ม และ
แก้ไข 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกาหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 3 การกาหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
คาถามข้อที่ 5 - 7 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 8 อยู่ในระดับทาดี
กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 9 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 10 - 12 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง
โดยคาถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 22 และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข
กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 29 และข้อที่ 31 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 30 และ 32 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง
โดยคาถามข้อที่ 33 และข้อที่ 35 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 34 และข้อที่ 35 อยู่ในระดับทาดี
รายละเอียดตามตารางที่ 3

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ตารางที่ 3 สรุปผลการสารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) กลุ่มวิชาการ
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

แก้ไข

แก้ไข

ทาดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

9

ระดับองค์การ

ทา แก้

แก้

(Organization)

ดี

ไข

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

10 11 12

ไข

5

6

7

8

1

2

3

4

แก้

แก้

แก้

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ไข ไข

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

แก้

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ทาดี

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

ระดับหน่วยงาน ทา

แก้

ทา

แก้

ทา

แก้

แก้

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

(Department) ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ทาดี

ข้อคาถามที่

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

ระดับบุคคล
(Individual)

แก้

ทา

แก้

ทา

ทา

แก้

ทา

แก้

ทา

ทา

ทา

แก้

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ดี

ไข

2.4 ผลการสารวจสมรรถนะองค์การกลุ่มทั่วไป พบว่าอยู่ในระดับทาดี 4 กลุ่ม ปรับปรุง 3 กลุ่ม และแก้ไข
2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกาหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 3 การกาหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 25 และข้อที่ 26 อยู่ในระดับทาดี ข้อที่ 27 – 28 อยู่ในระดับแก้ไข
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดี โดย
คาถามข้อที่ 5 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 6 - 8 อยู่ในระดับทาดี
กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข
โดยคาถามข้อที่ 9 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 10 และข้อที่ 12 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 11 อยู่
ในระดับ ปรับปรุง
กลุ่มที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง
โดยคาถามข้อที่ 17 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 18 – 19 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 22 และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข
กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข โดย
คาถามข้อที่ 33 และข้อที่ 35 - 36 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 34 อยู่ในระดับทาดี
รายละเอียดตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 สรุปผลการสารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) กลุ่มทั่วไป
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

แก้ไข

ทาดี

ทาดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

9

10 11 12

5

6

7

8

1

2

3

4

ระดับองค์การ

ทา

แก้ ปรับ แก้

แก้ ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

(Organization)

ดี

ไข ปรุง

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

ปรับปรุง

ไข

ดี

ปรับปรุง

ทาดี

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

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

ระดับหน่วยงาน ทา

แก้

ทา

แก้

ทา

แก้

แก้

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

(Department) ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

แก้ไข

ทาดี

ปรับปรุง

ข้อคาถามที่

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

ระดับบุคคล
(Individual)

แก้

ทา

แก้

แก้

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

แก้

แก้

ไข

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ไข

ไข

2.5 ผลการสารวจสมรรถนะองค์การส่วนภูมิภาค พบว่าอยู่ในระดับทาดี 4 กลุ่ม ปรับปรุง 4 กลุ่ม และ
แก้ไข 1 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 การกาหนดเป้าหมายในระดับองค์การ (Goal in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดี โดย
คาถามข้อที่ 1 – 3 อยู่ในระดับทาดี ข้อที่ 4 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 2 การกาหนดเป้าหมายในระดับหน่วยงาน (Goal in Department) พบว่าอยู่ในระดับทาดีทุกข้อ
กลุ่มที่ 3 การกาหนดเป้าหมายในระดับบุคคล (Goal in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 25 และข้อที่ 26 อยู่ในระดับทาดี ข้อที่ 27 – 28 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 4 การออกแบบระบบงานในระดับองค์การ (Design in Organization) พบว่าอยู่ในระดับทาดี โดย
คาถามข้อที่ 5 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 6 - 8 อยู่ในระดับทาดี
กลุ่มที่ 5 การบริหารจัดการในระดับองค์การ (Management in Organization) พบว่าอยู่ในระดับแก้ไข
ทุกข้อ
กลุ่มที่ 6 การออกแบบระบบงานในระดับหน่วยงาน (Design in Department) พบว่าอยู่ในระดับทาดี
โดยคาถามข้อที่ 17 - 18 และข้อที่ 20 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 19 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 7 การบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (Management in Department) พบว่าอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยคาถามข้อที่ 21 และข้อที่ 23 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 22 และข้อที่ 24 อยู่ในระดับ
แก้ไข
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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กลุ่มที่ 8 การออกแบบระบบงานในระดับบุคคล (Design in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง โดย
คาถามข้อที่ 29 – 30 อยู่ในระดับทาดี คาถามข้อที่ 31 – 32 อยู่ในระดับแก้ไข
กลุ่มที่ 9 การบริหารจัดการในระดับบุคคล (Management in Individual) พบว่าอยู่ในระดับปรับปรุง
โดยคาถามข้อที่ 33 และข้อที่ 35 อยู่ในระดับแก้ไข คาถามข้อที่ 34 และข้อที่ 36 อยู่ในระดับทาดี
รายละเอียดตามตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการสารวจสมรรถนะองค์การ (Organizational Performance Survey) ส่วนภูมิภาค
การบริหารจัดการ
(Management)

การออกแบบระบบงาน
(Design)

การกาหนดเป้าหมาย
(Goal)

แก้ไข

ทาดี

ทาดี

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

9

10 11 12

5

6

7

8

1

2

3

4

ระดับองค์การ

แก้

แก้

แก้

แก้

แก้ ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

แก้

(Organization) ไข

ไข

ไข

ไข

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ไข

ภาพรวม
ข้อคาถามที่

ดี

ปรับปรุง

ทาดี

ทาดี

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

ระดับหน่วยงาน ทา

แก้

ทา

แก้

ทา

ทา

แก้

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

(Department) ดี

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ไข

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ภาพรวม

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

ข้อคาถามที่

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

ระดับบุคคล
(Individual)

แก้

ทา

แก้

ทา

ทา

ทา

แก้

แก้

ทา

ทา

แก้

แก้

ไข

ดี

ไข

ดี

ดี

ดี

ไข

ไข

ดี

ดี

ไข

ไข
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3. สรุปผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การกรมประมงประจาปีงบประมาณ 2557
ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์ การกรมประมงประจาปีงบประมาณ 2557
จานวน โครงการ/กิจกรรม ผลเป็นดังนี้
3.1 ผลการปรับปรุงด้านทุนบุคลากร (Human Capital) ประกอบด้วย โครงการ/ กิจกรรม
ดาเนินการจานวน 4 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่
1) ทบทวนคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ (อ.ก.พ. กรม) - ควรเพิ่มการสอบเลื่อนระดับในตาแหน่งที่มี
จานวนจากัดจัดทาคู่มือหลักเกณฑ์แนวทางในการเลื่อนระดับ และการโยกย้ายบุคลากร
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติและหลักเกณฑ์แนวทางในการเลื่อนระดับ และการโยกย้าย
บุคลากร
3) จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
โดยกาหนดตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์อยู่ที่ร้อย
ละ ๘๐ โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.2 ผลการปรับปรุงด้านทุนข้อมูลข่าวสาร (Information Capital)
ดาเนินการตามปัจจัยการสารวจ ด้านการจูงใจ (Motivation) ซึ่งมาจากคาถามการสารวจ
ออนไลน์ คือ ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรื อยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง
เหมาะสม ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Gap)
เท่ากับ 1.9 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ผลการสารวจออนไลน์ครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2556 ลักษณะสาคัญขององค์การ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีมติดาเนินการ
เพื่อปิดส่วนต่าง จานวน 1 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่ การให้รางวัลยกย่องชมเชยทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
3.3 ผลการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมองค์การ (Organization Climate)
ดาเนินการตามปัจจัยการสารวจ ด้านการจูงใจ (Motivation) ซึ่งมาจากคาถามการสารวจ
ออนไลน์ คือ ส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์การอย่าง
เหมาะสม ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Gap)
เท่ากับ 1.9 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ผลการสารวจออนไลน์ครั้งที่ 2 ปี
พ.ศ. 2556 ลักษณะสาคัญขององค์การ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีมติดาเนินการ
เพื่อปิดส่วนต่าง จานวน 1 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่ การให้รางวัลยกย่องชมเชยทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน โดยกาหนดตัวชี้วัดได้แก่
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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1) ระดับความสาเร็จในการจัดสรรรางวัลจูงใจที่เป็นตัวเงิน
2) ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อการให้รางวัลชมเชยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์ คือ
1) บุคลากรมีแรงจูงใจในการทางาน
2) บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
ปัจจัยการสารวจ ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางาน (Culture & Climate) ซึ่งมาจาก
คาถามการสารวจออนไลน์ คือ สภาพแวดล้อมในการทางานในปัจจุบันทาให้ข้าพเจ้ าทางานอย่างมีความสุข
ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Gap) เท่ากับ
1.4 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ผลการสารวจออนไลน์ครั้งที่ ๑ ข้อมูล
ลักษณะสาคัญขององค์กร และการประชุมคณะทางาน และมีมติดาเนินการ เพื่อปิดส่วนต่าง จานวน 4
โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่
1) โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
3) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมค่านิยมร่วมที่ดีในการทางาน
โดยกาหนดตัวชี้วัดได้แก่
1) จานวนหน่วยงานที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
2) ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมสุขอนามัยตามแผน
3) ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่ดีในการทางานตามแผน
4) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์ คือ
1) สิ่งแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่ดีในการทางาน มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
2) บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 สุขภาวะ มอบหมายกองการเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
3) บุคลากรมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีตามแผนงาน มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
4) บุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
ปัจจัยการสารวจ ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางาน (Culture & Climate) ซึ่งมาจาก
คาถามการส ารวจออนไลน์ คือ ปริมาณงานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีความสมดุลกับเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การ (Gap)
เท่ากับ 1.4 โดยอาศัยข้อมูลปัจจัยนาเข้าในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ได้แก่ ข้อมูลสารวจออนไลน์ครั้งที่ 1 ข้อมูล
ลักษณะสาคัญขององค์กร แผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรของกรม และการประชุมคณะทางาน และ
ดาเนินการ เพื่อปิดส่วนต่าง จานวน 2 โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 11

1) โครงการบริหารจัดการดีชีวีมีสุข
2) วิเคราะห์ปริมาณงานและกระจายงาน
โดยกาหนดตัวชี้วัดได้แก่
1) การเผยแพร่ข้อมูลการบริหารจัดการเวลา
2) ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์ปริมาณงานในระดับสานัก/กอง
3) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินโครงการ
ซึ่งมีเป้าหมาย/ผลลัพธ์ คือ
1)บุคลากรมีความรู้ในการบริหารจัดการเวลา มอบหมายทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
2) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ปริมาณงานและมีการกระจายงานลงสู่บุคคล มอบหมายส่วนถ่ายทอด
เทคโนโลยีการประมงและทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
3) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มอบหมายทุกหน่วยงาน
รับผิดชอบ
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมประมง ปี พ.ศ. 2557
ด้าน
ด้านทุนบุคคลากร (Human
Capital Survey)

แผนโครงการ/ กิจกรรม

ผล

- การจัดการบุคลากร (Human Resource Management:
HRM)

ดาเนินการตามแผน

ด้านทุนข้อมูลข่าวสาร
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database)
(Information Capital Survey)
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)

ดาเนินการตามแผน

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System)
ด้านสิ่งแวดล้อมองค์การ
(Organization Climate
Survey)

- การจูงใจ (Motivation)

ดาเนินการตามแผน

- วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางาน (Culture &
Climate)

หมายเหตุ ดาเนินการสรุปผลเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 กันยายน 2557
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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๔. ผลการประเมินการสารวจสถานการณ์พัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สานักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมประมงต่อวัฒนธรรม
องค์การประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2557 รอบที่ 2 เป็นการสารวจผ่านทางระบบออนไลน์ (GES) ระหว่างวันที่
1-30 กันยายน 2557 ผลการประเมินพบว่ากรมประมงได้คะแนนความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากร การใช้งานสารสนเทศ และบรรยากาศในองค์การ เท่ากับ 1.6 1.4 และ 1.2 ตามลาดับซึ่งเท่ากับผล
การสารวจในรอบที่ 1 ดังนั้นผลการประเมินจึงได้คะแนน 5.0000 ทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงผลการประเมินการสารวจสถานการณ์พัฒนาองค์การปีงบประมาณ 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. แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงปีงบประมาณ 2558
การประชุม ได้พิจารณาเลือก Cell 3 ซึ่งผลการสารวจพบว่าอยู่ในระดับ ปรับปรุงเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ กรมประมง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.พ.ร.
โดยกาหนดกิจกรรม เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้รับผิดชอบ รวมถึงแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนที่
กาหนด และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน คณะทางานฯ ได้จัดทาตัวอย่ างการรายงานตามแบบฟอร์มเพื่อให้
เกิดความชัดเจนแก่หน่วยปฏิบัติ
สาหรับแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การและเกณฑ์การให้คะแนน กรณี Cell 3
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดไว้ดังนี้
๕.๑ เครื่องมือการบริหารจัดการ
1. การกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
2. การจัดทาข้อตกลง (Performance Agreement) หรือการกาหนดผลการปฏิบัติงานในแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี (Performance Appraisal)
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) และด้านการ
ประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร (People
Management)
๕.๒ ข้อแนะนาแนวทางการดาเนินงาน
1. ทาความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ และระดับหน่วยงาน
2. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละบุคคลใน
หน่วยงานมาพิจารณา ว่าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดับส่วนราชการและหน่วยงานใดบ้าง
3. กาหนดเป้าประสงค์ที่บุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
4. กาหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจาที่บุคคลต้องพัฒนา
5. กาหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย
6. กาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์
 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร
1. การจั ดท าข้อ ตกลงในการท างานอาจอยู่ใ นรู ป แบบของการก าหนดตั ว ชี้ วัด ระดั บบุ ค คล ( Individual
Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by Objectives: MBO) เป็นต้น
2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายระดับบุคคล
3. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
 กาหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะตาแหน่งงาน
 นาสมรรถนะมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal
Form)
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาช่องว่างระหว่าง
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับระดับสมรรถนะที่ได้รับการประเมิน
(Evaluated Competency Level)
2. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแลบุคลากร (People
Management)
 การกาหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารคน" (People Management)
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อให้หัวหน้างานและผู้บริหารเข้าใจ
หลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
 การกาหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
2. กาหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ
3. กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจา (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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4. นาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal Form) โดยมีการกาหนดเป้าหมายที่มาจาก:
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงกว่าเดิม (Base Line) หรือ
 ค่าคะแนนจากการเทียบกับ เป้ าหมายของหน่ วยงานอื่น ที่ลั กษณะงานใกล้เคี ยงกัน (Benchmarking)
หรือ
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)
5. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการกาหนดผลงานหรือการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management)
การกาหนดสมรรถนะหัวหน้างานและผู้บริหารในเรื่อง "การบริหารผลการปฏิบัติงาน" (Performance
Management)
5.3 เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
คะแนนการวัดระดับที่ 1
เกณฑ์ทกี่ าหนด
ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล
คาอธิบาย: การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจเป้าหมายการทางาน
ของตนเอง โดยการจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
คะแนนการวัดระดับที่ 2
เกณฑ์ทกี่ าหนด
ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและ
ส่วนราชการ
คาอธิบาย: การกาหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
คะแนนการวัดระดับที่ 3
เกณฑ์ทกี่ าหนด
ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี
คาอธิบาย: การกาหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจดาเนินการได้โดย การเพิ่มตัววัดให้มีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น
การเพิ่มค่าเป้ าหมายของการวัด การเพิ่มความเข้ม เป็นต้น พร้อมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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คะแนนการวัดระดับที่ 4
เกณฑ์ทกี่ าหนด
ส่วนราชการมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับตัวบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา
คาอธิ บาย: การสื่อสารและติดตามการบรรลุ เป้าหมายตัว ชี้วัดระดับตัว บุคคลระหว่างผู้ บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง
คะแนนการวัดระดับที่ 5
เกณฑ์ทกี่ าหนด
ส่วนราชการมีร ะบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเ ป้า หมายตัวชี้วัดระดับบุค คลระหว่า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
คาอธิบาย: การกาหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทาความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง และจัดทา
ข้อ ตกลงที่ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั กษร ซึ่ งต้ อ งมี รายละเอีย ดเกี่ ยวกั บตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมาย รวมถึง เกณฑ์ก าร
ประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
สาหรับเอกสารที่ใช้ในการประกอบ ได้แก่
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ง ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทาตัวอย่างแนวทาง
เพื่อให้คณะทางานใช้ในการพิจารณา รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก จ

๖. แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงปีงบประมาณ 2558
ในการดาเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์การกรมประมงปีงบประมาณ 2558 นั้น กรม
ประมงดาเนินการตามข้อมูลและเกณฑ์ที่กาหนดตามข้อ 5.2 โดยมีกระบวนการและแนวทางเพื่อปรับปรุงดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาจัดทาแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การปี พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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กรมประมงได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ตามคาสั่งกรม
ประมงที่ 204/2558 มีผู้ตรวจราชการเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานระดับกองเป็นคณะทางานและ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นคณะทางานและเลขาคณะทางาน รายละเอียดศึกษาจากภาคผนวก ฉ
2. นาหลักเกณฑ์ ข้อกาหนดการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ของสานักงาน ก.พ.ร. ปี 2558
ผลการสารวจที่ได้จากการสารวจผ่านระบบออนไลน์ “GES Survey Online” ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.
2557 และผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงองค์การปี 2557 เสนอที่ประชุม
รายละเอียดได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
3. กรมประมงดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ พ.ศ. 2558
กรมประมงได้จัดประชุมพิจารณาข้อมูลและจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การขึ้นในวันที่
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปลี่ยน ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง โดย
3.1 กาหนดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับกรม กอง ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย จนถึง
ระดับบุคคล ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของกรมประมง ให้สอดคล้อ งกับ PA/ IPA/
งานที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบการประเมินรายบุคคลและ DPIS
3.2 ให้มีการสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานเกิดความเข้าใจในทุกระดับในเรื่องตัวชี้วัดผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เอกสาร การประชุม การพูดคุย เป็นต้น
3.3 ในการกาหนดตัวชี้วัดให้มีการกาหนดตัวชี้วัดโดยมีแนวทางการกาหนดที่ท้าทาย เช่น การนา
ข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านมาและผลการดาเนินการครั้งที่ผ่านมากาหนดเป็นค่าระดับที่ 3 สาหรับ
ระดับที่ 4 และ 5 ให้เพิ่มปริมาณที่ท้าทาย การกาหนดเกณฑ์การวัดอาจใช้เกณฑ์ประเภทผสม
ระหว่างเชิงปริมาณและคุณภาพ (hybrid) โดยระดับ 3 เป็นเชิงปริมาณ ระดั บที่ 4 และ 5 เป็น
เชิงคุณภาพ เป็นต้น
3.4 ให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง มีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานตามแบบฟอร์มและตามแผนที่กาหนด รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานและตัวอย่าง
การกรอกแบบฟอร์มรายงานศึกษาได้จากภาคผนวก ช และ ซ ตามลาดับ
4. เสนอแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การประจาปี พ.ศ. 2558 และปฏิทินการ
ดาเนินการต่อผู้บริหารได้แก่ อธิบดีกรมประมงเพื่อเห็นชอบ
5. ดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การที่กาหนดโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แจ้งหน่วยงานดาเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
6. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารและเสนอคณะทางานฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งต่อไป
7. จัดทารายงาน และเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ซึ่งจะได้ดาเนินการในวาระต่อไป
สาหรับกระบวนการดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังนี้
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนา
สมรรถนะองค์การ สานักงาน ก.พ.ร.
557
ผลการสารวจสมรรถนะองค์การ ปี 2557
ผลการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ปี 2557

ประชุมจัดทาแผนพัฒนาพัฒนา
สมรรถนะองค์การ พ.ศ. 2558

เสนอแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
พ.ศ. 2558 แก่ผู้บริหารเห็นชอบ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ พ.ศ. 2558
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ

รายงาน และเสนอผู้บริหารรับทราบ
ภาพกระบวนการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ พ.ศ. 2558

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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สาหรับปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 กาหนดไว้ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมคณะทางานพัฒนาสมรรถนะองค์การ
2. เสนอผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
3. มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆภายในกรมดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานลงสู่ระดับ
บุคคล
4. หน่วยงานจัดตั้งคณะทางานกาหนดตัวชี้วัดระดับกอง
5. หน่วยงานพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและกาหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายระดับหน่วยงาน
6. หน่วยงานดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองสู่ระดับบุคคล
7. หน่วยงานดาเนินการตามตัวชี้วัดตามที่ได้รับการถ่ายทอด
8. ผู้บังคับบัญชาในแต่ระละดับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
9. ประชุมคณะทางานสมรรถนะองค์การ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน
10.คณะทางานพัฒนาสมรรถนะองค์การ รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
รายละเอียดศึกษาได้จากภาคผนวก ญ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ภาคผนวก ก
ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
น้้าหนัก

: ร้อยละ 5

ค้าอธิบาย :
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการดาเนินการปรับปรุง ระบบบริหารจัดการภายใน
องค์การที่เป็นกลไกที่ทาให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การกาหนดเป้าหมาย
(Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่
ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการดาเนินงานขององค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
 ความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย
ดังนี้
ตัวชี้วัด
6.1
6.2

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
รวม

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

น้้าหนัก
(ร้อยละ)
1
4
5
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ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
น้้าหนัก:

ร้อยละ 1

ค้าอธิบาย:
 การจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ

เป็นการดาเนินการทบทวน วิเคราะห์
สถานภาพในปั จ จุ บั น ของส่ ว นราชการ ทั้ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของส่ ว นราชการ จ านวนบุ ค ลากร
สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติง าน ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างหน่ ว ยงานกั บ ผู้ รั บ บริก าร ส่ ว นราชการอื่ น และ
ประชาชน ความท้าทายที่สาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจ
และนาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดาเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ทุก
ประเด็นที่สาคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็นดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย

เงื่อนไข :
1. จัดทาข้อมูลลักษณะสาคัญขององค์การ ตามแบบฟอร์มที่ 1 : รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.ร. ที่เมนู ศูนย์ความรู้> คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) โดยส่วนราชการต้องจัดทา
ข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน
2. จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การตามแบบฟอร์มที่ 1 ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลา
การรายงานรอบ 6 เดือน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
น้้าหนัก :

ร้อยละ 4

ค้าอธิบาย :
 ความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากการนาผลการสารวจการพัฒ นาองค์การ
(Organization Deveopment Survey) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสารวจผ่านระบบ
ออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2557 ไปใช้วางแผน
และดาเนินการพัฒนาองค์การในประเด็นที่เป็นโอกาสในการปรับปรุง
 แบบสารวจการพั ฒ นาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ “9 Cells” ที่ประกอบด้วยคาถามจานวน 36 ข้อ ใน 3
ด้านหลัก ได้แก่ การกาหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน (Design) และการบริหารจัดการ
(Management) และแบ่งการวัดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับหน่วยงาน
(Department) และระดับบุคคล (Individual) ข้อคาถามตามภาคผนวก 2
 ค้าถามด้านการก้าหนดเป้าหมาย (Goal)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกาหนดเป้าหมาย
ของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การสื่อสาร
ทิศทางขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมและทั่วถึง รวมทั้งมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์การ
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของหน่วยงาน การกาหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายหน่วยงานจากการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกาหนดแผนปฏิบัติการ และการจัดการความเสี่ยง
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องความสอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายระดับบุคคล การกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายมาก
ขึ้น การกาหนดภาระงานที่ชัดเจน และความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
บุคคล
 ค้าถามด้านการออกแบบระบบงาน (Design)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดระบบงาน การ
กาหนดหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของหน่ว ยงาน การออกแบบการทางานให้ส ามารถ
ทางานประสานกัน และการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
และช่วยสนับสนุนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
- ระดับ หน่ ว ยงาน (Department) เป็ นกลุ่ ม ค าถามที่มุ่ งเน้น ในเรื่ องการก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของกลุ่มงาน/ทีมงานภายในหน่วยงาน การปรับปรุงกระบวนการ
การพัฒนาบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรม การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทางาน
จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงาน/ทีมงาน
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- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการกาหนดขั้นตอนการ
ทางานและการประสานระดับบุคคลที่ชัดเจน การออกแบบระบบงาน กระบวนการ
ภายใน การจัดสภาพแวดล้อมการทางาน ที่เอื้อให้ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ รวมทั้งออกแบบลักษณะงานให้สามารถทางานแทน
กันได้
 ค้าถามด้านการบริหารจัดการ (Management)
- ระดับองค์การ (Organization) เป็นกลุ่ มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องระบบการติดตาม
ประเมิ น ผลและการรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การจั ด สรร
งบประมาณและทรั พยากรให้ ส อดคล้ องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ รูปแบบการ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และความโปร่งใสของการบริการจัดการภายใน
- ระดับหน่วยงาน (Department) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม
ภายในหน่วยงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็นในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
- ระดับบุคคล (Individual) เป็นกลุ่มคาถามที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรให้บุคลากรสามารถทางานได้บรรลุตามเป้าหมาย การฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ความก้าวหน้าในการทางาน และความผูกพันของบุคลากร
 ล้าดับความส้าคัญของการพัฒนา เรียงตามลาดับดังนี้  Organization Goal 
Department Goal  Individual Goal  Organization Design  Organization Management
 Department Design  Department Management  Individual Design  Individual
Management
แนวทางการด้าเนินการ:
 ส่ ว นราชการด าเนิ น การส ารวจการพั ฒ นาองค์ ก ารผ่ า นระบบออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามจานวนขั้นต่าและระยะเวลาที่กาหนด กรณีที่ส่วนราชการมีจานวนผู้ตอบแบบ
สารวจน้อยกว่าจานวนขั้นต่า จะไม่สามารถตรวจสอบผลการสารวจเพื่อนาไปดาเนินการตามข้อกาหนดของ
ตัวชี้วัดได้
 ส่วนราชการตรวจสอบผลการสารวจการพัฒนาองค์การผ่านทางเว็บไซต์สานักงาน
ก.พ.ร. (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php) ซึ่งแสดงผลการสารวจในรูปแบบของ “9 Cells” ที่แต่
ละช่องจะมีสัญลักษณ์รูปสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีความหมายดังนี้
สีเขียว หมายถึง ดาเนินการแล้ว
สีเหลือง หมายถึง มีเพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการดาเนินการ
สีแดง หมายถึง ยังขาดการดาเนินการ
 ส่ว นราชการนาผลการส ารวจไปดาเนินการพัฒนาองค์การตามประเด็นในช่องที่มี
สัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดง จานวน 1 ช่อง โดยมีแนวทางการดาเนินการและข้อแนะนาในภาคผนวก 3 กรณี
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ส่วนราชการมีจานวนช่องที่มีสัญลักษณ์หน้าสีเหลืองหรือสีแดง มากกว่า 1 ช่อง ให้ดาเนินการเพียง 1 ช่อง โดยมี
วิธีการเลือกแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
 กรณีที่ 1 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 3 ช่องแรก ได้แก่  Organization
Goal  Department Goal  Individual Goal ส่วนราชการต้องดาเนินการ
พัฒนาองค์การในช่องที่มีลาดั บการพัฒนาเป็นลาดับแรก ตัวอย่างเช่น ช่องที่ 
เป็นสีเขียว ช่องที่  เป็นสีเหลือง และช่องที่  เป็นสีแดง ส่วนราชการต้อง
ดาเนินการในช่องที่ 
 กรณีที่ 2 มีสัญลักษณ์สีเหลืองหรือสีแดงใน 6 ช่องหลัง ได้แก่  Organization
Design  Organization Management  Department Design  Department
Management  Individual Design  Individual Management ให้ส่วนราชการ
เลือกช่องมาดาเนินการพัฒนาองค์การได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จาเป็นต้องเรียง
ตามลาดับ
 กรณีส่ว นราชการมีผ ลการสารวจเป็นสัญลัก ษณ์สีเขียวทั้งหมด ให้รายงานผลการ
ดาเนินการตามแบบฟอร์มที่ 2 ในภาคผนวก 1 และจัดส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6
เดือน โดยสานักงาน ก.พ.ร. จะคัดเลือกหน่วยงานเข้า Site Visit เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
และนาไปเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป
 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ วัดจากกิจกรรมการพัฒนาองค์การที่ ส่วน
ราชการดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินผล
น้้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
(ร้อยละ)
1
2
3
4
5
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
4
1
2
3
4
5
หมายเหตุ: รายละเอียดแนวทางการดาเนินการขึ้นอยู่กับผลการสารวจและสิ่งที่ส่วนราชการต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากจากภาคผนวก 3
เกณฑ์การให้คะแนน:
กาหนดเป็นระดับความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของระดับการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
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คะแนน
1
2
3
4
5
เงื่อนไข:

ระดับความส้าเร็จ (Milestone)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 1
ระดับ 5















1. ส่วนราชการต้องจัดส่งไฟล์หลักฐานการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนในภาคผนวก 3 ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงานได้จากเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.ร.
2. ส่วนราชการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาองค์การเพียง 1 ช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสารวจโดย
ระดับของการดาเนินการในแต่ละช่อง เป็นดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 3)

 การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สาคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว
ของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทั่ว
ทั้งส่วนราชการ
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการดาเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการดาเนินการ
ระดับ 5 ส่ว นราชการมีการทบทวนผลการดาเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดาเนินการ
 การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG)
ระดับ 1 หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน
ระดับ 2 หน่ว ยงานมีก ารกาหนดตัว ชี้วัด และเป้า หมายระดับ หน่ว ยงานที่ส อดคล้อ งกับ เป้า หมายของ
ส่วนราชการ และพันธกิจ โดยนาความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับ
หน่วยงาน
ระดับ 4 หน่ว ยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
และส่วนราชการ
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ระดับ 3 ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี
ระดับ 4 ส่ ว นราชการมีการสื่ อสารและการติ ดตามการบรรลุ เป้า หมายตัว ชี้วัด ระดับ ตัว บุคคลระหว่า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับ 5 ส่ว นราชการมี ร ะบบการสื่ อสารและระบบการติดตามการบรรลุ เป้าหมายตัว ชี้วัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD)
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวนระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การ
ทางานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงระบบงาน / กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ /การทางานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ
ระดับ 4
ระดับ 5 ส่วนราชการมีผลการดาเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM)
ระดับ 1 ส่ ว นราชการมีการวิเคราะห์ ข้อมูล เช่น ผลการดาเนิน งานที่ผ่ านมา ปัจจั ยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนิ นงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการกาหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ระดับ 3 ส่ ว นราชการมีก ารวิเ คราะห์ ความเสี่ ยงในการดาเนิ นงาน เพื่อ ให้ เกิ ดความโปร่ง ใสและเป็น ที่
น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ และ
รายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
ระดับ 5 ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการและรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD)
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยคานึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน
ระดับ 2
ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดทาแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยคานึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี / ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย / การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
ระดับ 4
ระดับ 5 หน่วยงานมีการดาเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการปรับปรุง
หรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)
 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM)
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ระดับ 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานมาใช้เพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน / ส่วนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 หน่วยงานมีการกาหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้
เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถทาให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน
ระดับ 4
ระดับ 5 หน่วยงานมีระบบการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานของทีมงาน เพื่อให้แผนการ
ปฏิบัติการถูกนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
 การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และกาหนดปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการทางานของระดับบุคคล
โดยคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน เช่น สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
ระดับ 2
ระดับ 3 ส่ ว นราชการมี ก ารออกแบบกระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการท างานที่ ท าให้ บุ ค ลากรสามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน ความไม่
พึงพอใจหรือเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ระดับ 4
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการดาเนินการติดตามผลการปรั บปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการทางานและมี
ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการหรือขั้นตอนการทางานของบุคลากร
 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิ ด
ความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
ระดับ 2
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการดาเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิด
ความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
ระดับ 4
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร และมี
ข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของ
ส่วนราชการ
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เกณฑ์การค้านวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 6 :
การคานวณตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ เป็นการ
คานวณจากค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดที่ 6.1 และตัวชี้วัดที่ 6.2 ดังนี้
ตัวชี้วัด
6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
องค์การ
รวม

น้าหนักร้อยละ
(Wi)
1

คะแนนที่ได้รับ
(SMi)
SM1

คะแนนถ่วงน้าหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)

4

SM2

(W2 x SM2)

 Wi

 (Wi x SMi)
 Wi

โดยที่
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
 (Wi x SMi)
 Wi

น้าหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ได้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด
ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามแนวทางการดาเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

แนวทางการประเมินผล :
การประเมินผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการ
จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ส่วนราชการ
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผล ได้แก่
 รายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจัดส่ง
รายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านทางระบบ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน
ก.พ.ร. ภายในการรายงานรอบ 6 เดือน และความ
ครบถ้วนทันสมัยของการจัดท้ารายงานฯ
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การประเมินผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาองค์การ

ส่วนราชการ
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นระดับของการ
ดาเนินการพัฒนาองค์การ ตามภาคผนวก 2
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากหลักฐานการดาเนินการ
ที่ส่วนราชการส่งผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาการ
รายงานรอบ 12 เดือน

ค้าอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผ่านระบบสารวจออนไลน์ (Survey Online) :
 ผู้ตอบแบบสารวจต้องตอบครบทุกประเด็นข้อคาถาม
 จานวนผู้ตอบแบบสารวจต้องมีไม่น้อยกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้ตาม
หลั กสถิติ ซึ่งส านั กงาน ก.พ.ร. ใช้สั ดส่ ว นร้อยละ 30 ส าหรับข้ าราชการกลุ่ มบริห ารและ
อานวยการ และใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane สาหรับกลุ่มวิชาการและ
กลุ่มทั่วไป เนื่องจากเป็นหลักสถิติที่ยอมรับและนิยมใช้กันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่
แน่นอน โดยใช้ข้อมูลจานวนข้าราชการจากรายงานลักษณะสาคัญองค์การของส่วนราชการ
 สูตรของ Taro Yamane ที่ใช้ในการคานวณ คือ
n

N
1  Ne 2

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลือ่ นของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
(ใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%)
 ส่ ว นราชการสามารถตรวจสอบจ านวนผู้ ต อบแบบส ารวจขั้ น ต่ าของแต่ ล ะ
ส่วนราชการได้จากหน้าเว็บไซต์ระบบสารวจออนไลน์
 ข้าราชการทุกคนในส่วนราชการสามารถเข้ามาตอบแบบสารวจได้ 1 ครั้ง ในแต่
ละรอบการประเมิน สานักงาน ก.พ.ร. จึงไม่ได้ระบุกลุ่มตัวอย่างไว้ เพียงแต่กาหนดจานวนขั้นต่า
ที่จะเข้าตอบแบบสารวจที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากข้าราชการเข้ามาตอบ
แบบสารวจจานวนมากเท่าไร จะทาให้ทราบข้อมูลที่เป็นความจริง และนาไปสู่การพัฒนาได้ดี
ยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามปฏิทินการดาเนินการดังต่อไปนี้
กิจกรรม

ระยะเวลาด้าเนินการ

1. ส่วนราชการเข้าตอบแบบส้ารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ
ออนไลน์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ครบตามจ้านวนขัน้ ต่้าที่
ก้าหนด

29 ก.ค. – 22 ส.ค. 57

2. ผู้รับผิดชอบเข้าตรวจสอบผลการส้ารวจผ่านทางระบบ admin
เพื่อน้าไปวิเคราะห์และวางแผนการด้าเนินการ

28 ส.ค. 57

3. ส่วนราชการด้าเนินการพัฒนาองค์การ ในช่องที่มีสัญลักษณ์สี
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 จะเป็นกลไกสาคัญสู่การพัฒนาองค์การ

ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับข้อเท็จจริงจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการมากที่สุด"

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
สานักงาน ก.พ.ร.
ผู้รับผิดชอบ
1. นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต
2. นางสาวอรญาณี สุนทรัช
3. นางนิธินุช จรุงเกียรติ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หมายเลขโทรศัพท์
0 2356 9947
0 2356 9999 ต่อ 8916
0 2356 9999 ต่อ 8804
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ภาคผนวก ข
แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 33

แบบส้ารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
ส่วนที่ 1: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "ส่วนราชการ" ที่สังกัด
นิยาม: ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/สานัก หรือเทียบเท่า
ข้อ ความคิดเห็นต่อการก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal)
1

ส่วนราชการมีการกาหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความสาเร็จของส่วนราชการอย่างชัดเจน

2

ส่วนราชการมีการสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายความสาเร็จของส่วนราชการอย่างเป็น
รูปธรรมให้แก่บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง
ส่วนราชการมีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี (เช่น ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อส่วนราชการ ผลสารวจความต้องการของผู้รบั บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
ต้น) ทาให้ยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบทของส่วนราชการ
ส่วนราชการมีการกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทาให้ส่วน
ราชการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคต

3
4

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับส่วนราชการ (Organization Design)
5
6
7
8

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

โครงสร้างของส่วนราชการมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ และช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ส่วนราชการมีหรือจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ทาให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ส่วนราชการมีหรือจัดโครงสร้างให้หน่วยงานสามารถทางานประสานกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนราชการมีการปรับปรุงหรือออกกฎระเบียบหรือประกาศ ที่มสี ่วนสนับสนุนให้การ
ดาเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management)
9

ส่วนราชการมีระบบการติดตามแผนยุทธศาสตร์การประเมินวัดผลงานของส่วนราชการและการ
รายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนาไปปฏิบัติตามที่ได้กาหนดไว้
10 ส่วนราชการมีการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
แผนปฏิบตั ิการ เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ
11 ส่วนราชการมีการจัดทาแผนการสือ่ สารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการทางานร่วมกัน
12 การบริหารจัดการภายในของส่วนราชการมีความโปร่งใสและเป็นทีน่ ่าเชื่อถือของบุคลากร
ในส่วนราชการ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 34

ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "หน่วยงาน"
นิยาม: หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/สานัก หรือเทียบเท่า
ทีมงาน หมายถึง กลุ่มย่อยภายในหน่วยงาน เช่น กลุ่มงาน
ข้อ ความคิดเห็นต่อการก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal)
13
14
15
16

17

ภายในหน่วยงานมีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างทีมงาน

18

หน่วยงานมีการรับฟังและเรียนรูค้ วามต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุม่ และนา
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงหรือการพัฒนาการบริการใหม่ ๆ
ภายในหน่วยงานมีการออกแบบระบบงานให้แต่ละทีมงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละทีม และเกิดความคิดริเริม่ ในการ
ปรับปรุงงาน หรือนวัตกรรมทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ ับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอน
และสามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

20

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management)
21
22
23
24

เห็น
ด้วย

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดและแผนปฏิบตั ิการทีส่ อดคล้องกับตัวชี้วัดของส่วนราชการ
หน่วยงานมีการรับฟังและเรียนรูค้ วามต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม เพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดสาคัญของหน่วยงานเองนอกเหนือจากตัวชี้วัดที่
ถ่ายทอดมาจากระดับส่วนราชการ
หน่วยงานมีการกาหนดแผนปฏิบตั ิการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ หรือการ
ดาเนินงาน ที่อาจนามาซึ่งความเสียหายต่อองค์กร หรือ ผู้รับบริการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
อนาคต

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบโครงสร้างระดับหน่วยงาน (Department Design)

19

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

หน่วยงานมีระบบการติดตามแผนงานโครงการ การประเมินวัดผลงานของหน่วยงาน และมี
การรายงานผลงาน เพื่อให้แผนงานโครงการได้รบั การนาไปปฏิบตั ิตามที่ได้กาหนดไว้
หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานและบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ทางานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้
หน่วยงานมีการประชุมหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงานต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลา
อย่างเหมาะสม และสามารถทาให้เกิดการรับรู้ มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน
หน่วยงานมีการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจาเป็นในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารหน่วยงาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 35

ส่วนที่ 3: ความคิดเห็นของบุคลากรต่อ "การด้าเนินงานระดับบุคคล" โดยรวม
นิยาม: ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม หรือ เทียบเท่า
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กอง/สานัก หรือเทียบเท่า
ข้อ ความคิดเห็นต่อการก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal)
25
26
27
28

30
31
32

เห็น
ด้วย

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

เห็น
ด้วย

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานของบุคลากรส่วนใหญ่ได้กาหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชามีการกาหนดภาระงานที่ชัดเจนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่าต้องรับผิดชอบสิ่งใด
ภายในรอบของการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เช่น ทุก 6 เดือน หรือ
1 ปี
ตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลมีความชัดเจนและถูกกาหนดอย่างเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานระดับบุคคลถูกกาหนดให้สูงขึ้นหรือท้าทายมากขึ้นทุกรอบปี

ข้อ ความคิดเห็นต่อการออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design)
29

ไม่
ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย

บุคลากรในส่วนราชการรับทราบขัน้ ตอนการทางาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ต้อง
ประสานกับผู้อื่นอย่างชัดเจน
ระบบงานหรือกระบวนการภายในเอื้อให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
หน่วยงานมีการจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานได้ตามเป้าหมาย
เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะทางาน การมีพื้นที่หรือช่องทางในการปรึกษาหารือ การเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็นในการทางาน เป็นต้น
ลักษณะงานภายในหน่วยงานได้ออกแบบให้สามารถทางานแทนกันได้เมื่อมีความจาเป็น

ข้อ ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management)
33

บุคลากรได้รับการจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือ เวลาอย่างเหมาะสมในการทางานให้สาเร็จตาม
เป้าหมาย

34

บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

35

บุคลากรได้รับความเป็นธรรมในการได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

36

บุคลากรมีความรักและผูกพันกับส่วนราชการ

ขอขอบคุณส้าหรับความร่วมมือในการตอบแบบส้ารวจ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 36

ภาคผนวก ค
ข้อมูลผลการสารวจความคิดเห็นต่อสมรรถนะองค์การกรมประมง

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 38

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 39

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 40

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 41

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 42

ภาคผนวก ง
ค้าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 43

ค้าอธิบายผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ 9 Cells
ชื่อ Cells

 การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG)
[ข้อค้าถาม 1-4]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของส่วนราชการไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ได้ถูกกาหนด/ทบทวนจากข้อมูลที่ครอบคลุมและมีตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของวิสัยทัศน์
การแปลผล  ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลในการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสัยทัศน์ และสื่อสารให้
บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการใช้ข้อมูลในการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของ
วิสัยทัศน์ และสื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ
 ส่วนราชการยังขาดการใช้ข้อมูลในการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของวิสัยทัศน์ และ
สื่อสารให้บุคลากรในส่วนราชการรับทราบ
เครื่องมือการ 1. การแปลงตัววัดวิสัยทัศน์เป็นตัววัด (Vision Clarification) เชิงคุณภาพระดับผลลัพธ์
บริหารจัดการ
(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
 แนวทางการก้าหนดวิสัยทัศน์
แนวทางการ เพื่อความชัดเจนของวิสัยทัศน์ ส่วนราชการควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
ด้าเนินงาน
1. ส่วนราชการต้องการเป็นอะไร ซึ่งการกาหนดตัววัดจะทาให้ส่วนราชการสามารถสื่อสาร
แก่บุคลากรในส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. ส่วนราชการควรกาหนดพื้นที่ หรือขอบเขตความสาเร็จที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นความสาเร็จใน
ส่วนที่อาจเป็นส่วนสาคัญของพันธกิจหลักๆ (Mission) เท่านั้น
3. ความสาเร็จที่เป็นตัวชี้วัดนี้ควรเป็นความสาเร็จระดับผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลกระทบ
(Impact) คือสามารถเห็นได้จากภายนอก มิใช่เป็นการกระทาภายในเท่านั้น
4. มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
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กิจกรรมที่ควรด้าเนินการ
1. การจัดประชุมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันในกลุ่มบุคลากร
2. การสื่อสารตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ในหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน
 การสื่ อ สารวิ สั ย ทั ศ น์ ส่ ว นราชการควรมี ก ระบวนการและช่ อ งทางการสื่ อ สาร
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน โดย
1. ผู้บริหารสื่อสาร/ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทิศทางของส่วนราชการให้แก่บุคลากรรับทราบด้วยตนเองว่า
ส่วนราชการต้องการมุ่งเป้าหมายความสาเร็จไปในทิศทางใด เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
2. ใช้ช่องการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทั้งจากบนลงล่าง และจาก
ล่างขึ้นบน คือ ให้สามารถมีการพูดคุยหรือถามตอบได้ โดยเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม
กับกลุ่มบุคลากร
3. มีการวิเคราะห์ช่องทางและกาหนดจานวนช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารวิสัยทัศน์
 การก้าหนดยุทธศาสตร์ ส่วนราชการควรทาการวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเสริมแรงและด้านแรงต้านทานต่อส่ว น
ราชการที่จะบรรลุตามตัววัดวิสัยทัศน์
หมายเหตุ: การจัดทา 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)
 รูปแบบการนาส่วนราชการ (Style)
2. การวิเคราะห์ปัจจั ยภายนอก: การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค์ของส่วนราชการ ด้วย CPEST
 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer/Stakeholder)
 สถานการณ์ทางการเมือง (Political)
 สภาพทางเศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อม (Economic/Environment)
 สภาพสังคม (Social)
 เทคโนโลยี (Technology)
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 การวางแผนยุทธศาสตร์
1. การดาเนินงานของส่วนราชการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
ช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อทาการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการทางาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดทาไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนาผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทาให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ทาไปว่า
มีผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม่
เกณฑ์การประเมินผล:  การก้าหนดเป้าหมายระดับส่วนราชการ (Organization Goal: OG)
ระดับ 1 ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ส้าคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะ
ยาวของการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ค้าอธิบาย: วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดทิศทางส่วนราชการ โดยควรมีการกาหนดตัวชี้วัด
เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว เพื่อประเมินความสาเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน
เป้าหมายระยะสั้น หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 1 ปี
เป้าหมายระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน 3 – 5 ปี
ระดับ 2 ส่วนราชการมีการสื่อสารตั วชี้วัดและเป้า หมายของส่ว นราชการเพื่อสร้ า งความเข้า ใจแก่
บุคลากรทั่วทั้งส่วนราชการ
ค้าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทาให้บุคลากรทั้งส่วนราชการมีความ
เข้าใจที่ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยส่วน
ราชการควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในส่วนราชการและกาหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน
โดยการสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร
5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 3 ส่วนราชการมีการจัดท้าแผนการด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ค้าอธิบาย: การกาหนดแผนงาน โครงการที่จะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ
โดยแผนงาน โครงการ ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. กิจกรรมการดาเนินการ
3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ
2. ระยะเวลาดาเนินการในแต่ละกิจกรรม
4. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้าน
อื่นๆ
ระดับ 4 ส่วนราชการมีการด้าเนินการตามแผนและมีระบบติดตามรายงานผลการด้าเนินการ
ค้า อธิ บาย: การกาหนดระบบในการติ ดตามผลการดาเนินการเพื่ อให้ บรรลุ วิสั ยทัศ น์และ
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ยุทธศาสตร์ส่วนราชการ ซึ่งระบบในการติดตาม ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. กลไกการติดตามการดาเนินงาน
2. แผนในการติดตามการดาเนินงานในปีต่อไป
ระดับ 5 ส่วนราชการมีการทบทวนผลการด้าเนินการและมีข้อเสนอในการปรับปรุ งหรือพัฒนาผลการ
ด้าเนินการ
ค้าอธิบาย: การทบทวน ติ ด ตามผลการดาเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายของ
ส่ ว นราชการ และประเมิ น ความสาเร็ จ ปั ญ หา อุ ป สรรค เพื่ อ นามาจั ด ทาข้ อ เสนอในการ
ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาผลการดาเนิ น งาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การก้าหนดเป้าหมายระดับหน่วยงาน (Department Goal: DG)
[ข้อค้าถาม 13-16]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ห น่ ว ยงานมีเป้ าหมายที่ส อดคล้ องและสนับสนุนวิสั ยทัศน์ของส่ ว นราชการ และมี
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์
การแปลผล  หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และมีกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์
 หน่วยงานยั งไม่มีความชัดเจนในการกาหนดตัว ชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่ว น
ราชการ และการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์
 หน่วยงานยังขาดการกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ และการ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนางานอื่นๆ นอกเหนือจากงานเชิงยุทธศาสตร์
เครื่ องมือการ 1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้วย SWOT Analysis ระดับหน่วยงาน
บริหารจัดการ 2. การจั ดทาตารางกาหนดผู้ รับ ผิ ดชอบ (Owner) และผู้ ส นั บสนุน ตัว ชี้วั ด (Support)
(Owner Supporter Matrix: OS Matrix)
3. การจัดทาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล (IT System)
4. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
5. การบริหารโครงการ (Project Management)
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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ข้ อ แ น ะ น้ า  ความสอดคล้องของเป้าหมายหน่วยงานกับเป้าหมายส่วนราชการ
แนวทางการ 1. ทาความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์ระดับ
ด้าเนินงาน
ส่วนราชการ หรือพิจารณาตารางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (Owner Supporter Matrix:
OS Matrix) แผนงาน/โครงการต่างๆ ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยหลัก (Owner) หน่วยงาน
ใดเป็นหน่วยงานสนับสนุน (Support)
2. กาหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน โดยทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่
ด าเนิ น อยู่ ว่ า มี ส่ ว นผลั ก ดั น เป้ า ประสงค์ ใ ด อย่ า งไร แล้ ว จึ ง ก าหนดเป้ า ประสงค์ ข อง
หน่วยงาน ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในการบรรลุเป้าประสงค์นั้น
3. จัดทารหัสเพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับหน่วยงานกับตัวชี้วัดระดับส่วนราชการ
 การก้าหนดแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
1. กาหนดหรือจาแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละ
กลุ่ม
3. นาข้อมูล ดังกล่ าวมาวิเคราะห์กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในการปรับปรุงและพัฒ นา
บริการใหม่ๆ ของหน่วยงาน
 การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการวางปฏิบัติการเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าแผนที่กาหนดจะมีผู้รับผิดชอบ มีการการสรรทรัพยากร มีการดาเนินงานภายใน
เวลาที่กาหนด รวมถึงประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติงานนั้นว่า สาเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือไม่
 การจัดการความเสี่ยง
1. ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ซึ่งอาจมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยง ซึ่งอาจประเมินจากโอกาสใน
การเกิ ด และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ ก าหนด แล้ ว จึ ง จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยง
3. กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 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: การกาหนดเป้าหมายระดับหน่ว ยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน โดยการจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
เป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ระดับ 2 หน่วยงานมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วน
ราชการ และพันธกิจ โดยน้าความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา
ค้าอธิบาย: การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดัน
ให้เกิดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย
1. การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วนราชการลงสู่ระดับหน่วยงานเพื่อผลักดันให้เกิด
ความสาเร็จตามตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การสื่อสาร ทาความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระ
ผูกพันต่อความสาเร็ จตามเป้าหมายของส่วนราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายมาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง
3. การจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ 3 หน่วยงานมีจัดท้าแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อผลักดันการบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน
ค้าอธิบาย: การจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับส่วน
ราชการ เพื่อให้มีกิจกรรมการดาเนินการต่างๆ ในระดับ หน่วยงานที่มีความชัดเจนสามารถบรรลุ
ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงาน
ระดับ 4 หน่วยงานมีระบบการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงาน
ค้า อธิ บาย: การกาหนดระบบในการติ ดตามความก้าวหน้า ในการปฏิ บัติร าชการและการ
ประเมินผลสาเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพื่อติดตาม กากับให้มี
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของส่วนราชการ
ระดับ 5 หน่วยงานมีข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ค้าอธิบาย: การนาผลวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนามาจั ดทาข้อเสนอ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells
วัตถุประสงค์
การแปลผล

 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG) [ข้อค้าถาม 25-28]
เพื่อให้บุคลากรมีเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน สนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน
 ส่วนราชการมีการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายระดับหน่วยงาน
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุน
ต่อเป้าหมายระดับหน่วยงาน
 ส่วนราชการยังขาดการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ชัดเจนและสนับสนุน เป้าหมายระดับ
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เครื่ องมือการ
บริหารจัดการ

ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน

หน่วยงาน
4. การกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)
5. การจัดทาข้อตกลง (Performance Agreement) หรือการกาหนดผลการปฏิบัติงานใน
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี (Performance Appraisal)
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
และด้านการประเมินผลงาน (Performance Evaluation)
7. การพัฒนาหัว หน้ างานและผู้ บริห ารให้มีส มรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การก้าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน
7. ทาความเข้าใจต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ และ
ระดับหน่วยงาน
8. ทบทวนรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) และความรับผิดชอบหลักๆ ของแต่ละ
บุ คคลในหน่ ว ยงานมาพิ จารณา ว่ าตอบสนองเป้าประสงค์ในระดั บส่ ว นราชการและ
หน่วยงานใดบ้าง
9. กาหนดเป้าประสงค์ที่บุคคลมีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
10. กาหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานประจาที่บุคคลต้องพัฒนา
11. กาหนดเป้าประสงค์ในส่วนของงานพิเศษที่บุคคลได้รับมอบหมาย
12. กาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลในแต่ละเป้าประสงค์
 ความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร
4. การจัดทาข้อตกลงในการทางานอาจอยู่ในรูปแบบของการกาหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
(Individual Scorecard) หรือการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์ (Management by
Objectives: MBO) เป็นต้น
5. ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน หารือร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ระดับบุคคล
6. สรุปตัวชี้วัดระดับบุคคล เช่น การลงนามในการตั้งเป้าหมายแบบประเมินผลงานร่วมกัน
 การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)
 กาหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์) เฉพาะตาแหน่งงาน
 น าสมรรถนะมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแบบฟอร์ ม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance Appraisal Form)
 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อศึกษา
ช่องว่างระหว่างระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (Expected Competency Level) กับ
ระดับสมรรถนะที่ได้รับการประเมิน (Evaluated Competency Level)
4. การพัฒนาหัว หน้ างานและผู้ บริ ห ารให้มีส มรรถนะในการมอบหมายงานหรือการดูแล
บุคลากร (People Management)
 การกาหนดสมรรถนะหั ว หน้างานและผู้ บริห ารในเรื่อง "การบริห ารคน" (People
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Management)
 การจัดวางหลักสูตรพัฒนาหัวหน้างาน หรือหลักสูตร HR for Non HR เพื่อให้หัวหน้างาน
และผู้บริหารเข้าใจหลักการในการบริหารคนโดยมีความสามารถในการมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
 การก้าหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
7. กาหนดผลการปฏิบัติงานที่มาจากตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและระดับส่วนราชการ
8. กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มาจากงานประจา (Job Description) ที่ต้องการพัฒนา
9. นาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal Form) โดยมีการกาหนดเป้าหมายที่มาจาก:
 ค่าคะแนนของผลงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาให้เป้าหมายที่ตั้งนั้นสูงกว่าเดิม
(Base Line) หรือ
 ค่ า คะแนนจากการเที ย บกั บ เป้ า หมายของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ ลั ก ษณะงานใกล้ เ คี ย งกั น
(Benchmarking) หรือ
 ค่าคะแนนมาตรฐาน (Performance Standard)
10. การพัฒนาหัวหน้างานและผู้บริหารให้มีสมรรถนะในการกาหนดผลงานหรือการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การก าหนดสมรรถนะหั ว หน้ า งานและผู้ บ ริ ห ารในเรื่ อ ง "การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน"
(Performance Management)
เกณฑ์การประเมินผล:  การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
ระดับ 1
ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคล
ค้าอธิบาย: การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ
เป้ าหมายการทางานของตนเอง โดยการจั ดทาข้อตกลงที่เป็ นลายลั ก ษณ์อักษร ซึ่งต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถ
วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ระดับ 2
ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและส่วนราชการ
ค้าอธิบาย: การกาหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับส่วนราชการลงสู่ระดับ
หน่ วยงานและระดับ บุ คคล เพื่อผลั กดันให้ เกิดความส าเร็จตามวิสัย ทัศน์ ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้
ระดับ 3
ส่วนราชการมีการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกรอบ
ปี
ค้าอธิบาย: การกาหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย อาจดาเนินการได้โดย การเพิ่มตัววัดให้มีมุมมองที่
ครอบคลุ ม มากขึ้น การเพิ่มค่า เป้าหมายของการวั ด การเพิ่ มความเข้ ม เป็นต้น พร้อมทั้ ง
กาหนดวั ตถุป ระสงค์ที่ ส อดคล้ องกั บวิสั ยทัศ น์ พันธกิจ และตัว ชี้ วัด ที่มีค วามท้าทาย เพื่ อ
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กระตุ้นบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนางาน
ระดับ 4
ส่ ว นราชการมี ก ารสื่ อ สารและการติ ด ตามการบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ตั ว บุ ค คล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ค้ า อธิ บ าย: การสื่ อ สารและติ ด ตามการบรรลุ เ ป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ตั ว บุ ค คลระหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง
ระดับ 5
ส่วนราชการมี ระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเ ป้าหมายตัวชี้วัดระดับ
บุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ค้าอธิบาย: การกาหนดระบบการสื่อสารและระบบการติดตาม เพื่อทาความเข้าใจอย่างทั่วถึง
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการมีภาระผูกพันต่อความสาเร็จตามเป้าหมายของส่วน
ราชการและมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วั ดและเป้าหมายมาอยู่ใน
ความรับ ผิดชอบโดยตรง และจัดทาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสาเร็จที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
4. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
5. รายงานการประชุม
6. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
7. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD)
[ข้อค้าถาม 5-8]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบงาน/ของส่วนราชการ สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ
การแปลผล  ส่วนราชการมีระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
ส่วนราชการ
 ส่ ว นราชการยั ง ไม่มี ค วามชั ด เจนเรื่ องระบบงานที่ ส นั บ สนุน การด าเนิ นงานให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
 ส่วนราชการยังขาดระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ของส่วนราชการ
เครื่ องมือการ 1. การทบทวนและการปรั บ ระบบงาน /โครงสร้ า งส่ ว นราชการ (Organization
บริหารจัดการ
Restructuring)
2. การใช้ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการ ความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มา
วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงาน
กันระหว่างหน่วยงาน
3. การกาหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงาน
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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4. การจัดทาระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีแผนกงานตามลูกค้า ผู้รับบริการ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Depart mentation by Customer/Stakeholder)
5. การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ข้ อ แ น ะ น้ า  การวางแผนยุทธศาสตร์
แนวทางการ 1. การดาเนินงานของส่วนราชการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ด้าเนินงาน
มีช่องทางการศึกษาความต้องการ ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้างต้น เพื่อทาการวิเคราะห์ผล และสามารถติดตามผลเมื่อมีการ
ปรับปรุงการทางาน หรือ ระบบงานที่ได้จัดทาไป
3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนาผลการปฏิบัติงานมา
ศึกษา ทาให้สามารถเรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน (Output) ที่ได้ทาไปว่ามี
ผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการหรือไม่
 ความสอดคล้องของระบบงาน/โครงสร้างต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
1. ทาความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน
2. วิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการในปัจจุบัน ว่ามีความสอดคล้องสนับสนุน
ให้หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานภายใต้ระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการมีอานาจใน
การตัดสินใจดาเนินการให้ภาระงานสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
3. ศึกษารูปแบบระบบงาน/โครงสร้างส่วนราชการที่สามารถทาให้ส่วนราชการมีการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละรูปแบบอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการดาเนินการ
4. ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่ว นราชการใหม่เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
 การก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
1. วิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ้นในส่วนราชการเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เช่น มีงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจนถูกละเลยไม่ได้ปฏิบัติ มีงานที่ทาซ้าซ้อน
ระหว่างหน่วยงานทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน เป็นต้น
2. วิเคราะห์แนวทางการกาหนดหน่วยงานและหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดย
อาจแบ่งเป็นกระบวนงานหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support
Process) ที่จาเป็นและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
3. รวมกิจกรรมที่ต้องทางานประสานงานกันอย่างใกล้ชิดให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็น
หน่วยงาน หรือการแบ่งกลุ่มงาน หลักเกณฑ์พื้นฐานที่จะใช้สาหรับการจัดแผนก
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามหน้าที่ (Departmentation by Function)
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามประเภทการให้บริการ (Departmentation by Service)
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Departmentation by Territory)
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามกระบวนการให้บริการ (Departmentation by Process)
 การจัดแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by
Customer/Stakeholder)
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 การก้าหนดระบบงาน/โครงสร้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน
1. ใช้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์
ออกแบบระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการ การส่งมอบหรือประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงาน
2. กาหนดแผนผังความสัมพันธ์ (Relationship Map) ระหว่างหน่วยงานซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบของผังงาน (Flow Chart) เพื่อแสดงให้เห็นการไหลของงานที่เชื่อมต่อกันในแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อส่งมอบงานหรือบริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. จัดทาระบบงาน/โครงสร้างของส่วนราชการที่มีการแบ่งกลุ่มงานตามผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Departmentation by Customer/Stakeholder)
 การปรับปรุงกฎระเบียบให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงระบบงาน/โครงสร้างหรือกระบวนงานในส่วนราชการว่า
ดาเนินการไม่ได้เนื่องจากติดกฎระเบียบในปัจจุบัน
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว โดยเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ดาเนินการแก้ไข ออกกฎระเบียบหรือประกาศที่สนับสนุนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับส่วนราชการ (Organization Design: OD)
ระดับ 1
ส่ ว นราชการมี ก ารทบทวนระบบงาน / กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบรรลุ
ยุทธศาสตร์ /การท้างานประสานกัน / ประสิทธิผลของส่วนราชการ
ค้าอธิบาย: การวิเคราะห์ระบบงาน/โครงสร้าง กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ การทางานประสานกันของหน่วยงาน และประสิทธิผลของส่วนราชการ
ระดับ 3
ส่ ว นราชการมี ก ารจั ด ท้ า แผนระยะสั้ น และระยะยาวในการปรั บ ปรุ ง ระบบงาน /
กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบรรลุ ยุ ท ธศาสตร์ /การท้ า งานประสานกั น /
ประสิทธิผลของส่วนราชการ
ค้าอธิบาย: การดาเนินการจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยกาหนดเป้าหมายของการ
ปรับปรุงที่ชัดเจน เช่น การลดต้นทุน การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานประสานกัน เป็นต้น
ระดับ 5
ส่วนราชการมีผลการด้าเนินการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น
ค้าอธิบาย: การดาเนินการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุงตามแผนระยะสั้น เพื่อนาไปสู่
การดาเนินการตามแผนระยะยาวต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ชื่อ Cells
วั ต ถุ ป ระสง
ค์
การแปลผล

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริ ห าร
จัดการ

ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน

 การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management:
OM)
[ข้อค้าถาม 9-12]
เพื่อให้การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
 ส่ ว นราชการมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ส นั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
 ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ
1. การจั ด ท าค ารั บ รองผลการปฏิ บั ติ ร าชการ(PA: Performance Agreement) ระดั บ
ส่วนราชการ
2. การจั ด ท าระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านเชิ ง กลยุ ท ธ์ (SPMS:
Strategic
Performance Management System)
3. การบริหารโครงการ (Project Management)
4. การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan)
 แนวทางการออกแบบระบบติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับส่วนราชการ
1. เลื อกข้อ มูล สารสนเทศที่ ส อดคล้ องเชื่อ มโยงกับ การดาเนินงานของส่ ว นราชการ เช่ น
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่สาคัญ (Key Performance Indicator: KPI) ตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
2. พิ จ ารณาผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ เช่ น ผู้ น า หน่ ว ยงานหลั ก ของส่ ว นร าชการ
หน่วยงานวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น
3. กาหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่สาคัญ อาจเป็นคนเดียวกับผู้ใช้
ประโยชน์หรือไม่ก็ได้
4. พิจารณาแหล่งเก็บข้อมูลว่าเก็บจากภายในหรือภายนอกส่วนราชการ จากระบบ IT หรือมี
กระบวนการในการเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
5. พิจารณาความถี่ในการเก็บข้อมูล เช่น Real Time รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายปี เป็นต้น
6. การวิเคราะห์ และรายงานผลให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้ องนาไปใช้ประโยชน์ ได้โ ดยควรมีรูปแบบที่
สื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
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 การจั ด สรรทรั พ ยากรและงบประมาณ น าแนวทางการบริ ห ารโครงการ (Project
Management) มาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมี
ส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ส่วนราชการ โดย
1. การกาหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน แผนงาน/โครงการ
ต้องตอบสนองตัวชี้วัดในระดับส่วนราชการ
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานและจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ
ประกอบด้วย ที่มา/ความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
ความส าเร็ จ ของโครงการ ขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ การประเมิ น ผลโครงการ
ทรัพยากรที่ต้องใช้
3. ดาเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดลาดับความสาคัญ โดยอาจการถ่วงน้าหนักโดยกาหนด
เกณฑ์ เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น เพื่อ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
4. การดาเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การวางแผนการสื่อสาร (Communication Plan) มี
ขั้นตอนดังนี้
1. ทาความเข้าใจในพันธกิจ การดาเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายส่วนราชการ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการโยงกับเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทารูปแบบหรือเนื้อเรื่องให้สื่อสารเกิดความเข้าใจได้ง่าย เนื้อหาที่ทาการสื่อสารจะต้อง
ปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละช่องทางการสื่อสาร
3. กาหนดช่องทางการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้ออานวยให้
เกิดการสื่อสาร เช่น หนังสื อเวียน ป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย การ
ประชุม จัดกิจกรรมเผยแพร่ วารสารภายใน intranet อีเมล์ E-Learning หรือจัด
หนังสือ ซีดี เป็นต้น
4. กาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารเป็นเรื่องสาคัญมาก ผู้รับผิดชอบ
ต้องมีความสามารถทั้ง 3 เรื่องตามข้างต้น ต้องมีเวลาในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่
สื่อสารเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
5. กาหนดระยะเวลา หรือการกาหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในการสื่อสารแต่ละช่องทาง
6. จัดทางบประมาณรองรับ ซึ่งบางช่องทางการสื่ อสารอาจไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณ
เพราะส่วนราชการบางแห่งมีงบประมาณน้อยหรือไม่มีงบประมาณเลย ส่วนราชการนั้น
สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
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 ความโปร่งใสในการบริหารจัดการระดับส่วนราชการ
"ความโปร่งใส เป็นองค์ประกอบสาคัญของหลักธรรมาภิบาลซึ่งหมายถึง ระบบการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลในการตัดสินใจ การกาหนดกติกา หลักเกณฑ์
และกระบวนการทางานที่ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกจากนี้
ส่ว นราชการจะต้องให้ ความสาคัญในการดาเนินการที่ส ามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึง
ความสามารถและความพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบใน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านหน่วยงาน กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ตามกลไกการบริหารภายในหน่วยงาน เช่น
ระเบียบปฏิบัติและระบบสายการบังคับบัญชา
2. ด้านกฎหมาย กล่ าวคือ เป็นการตรวจสอบได้โ ดยกลไกด้านกฎหมายตามที่ระบุไว้ ใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานตามที่ได้ระบุ ไว้ใน
กฎหมาย
3. ด้านวิช าชีพ กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในฐานะที่เป็นการปฏิบัติการทางวิชาชีพที่
ต้องการความชานาญเฉพาะด้านและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
4. ด้านการเมือง กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ในระบบประชาธิปไตยที่ต้องดาเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
5. ด้านจริยธรรม คุณธรรม กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบได้ ที่ให้ความสาคัญกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับส่วนราชการ (Organization Management: OM)
ระดับ 1
ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการด้าเนิน งานที่ผ่านมา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การด้า เนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ
ค้าอธิบาย:
 การจั ดสรรทรั พยากร ได้แก่ งบประมาณ วัส ดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
บุคลากร
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะทาให้การทางานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ลดเวลาการทางาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทางานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการ
จัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร
เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความสาเร็จเทียบกับ
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความสาเร็จ
ของคู่เทียบ
ระดับ 2
ส่วนราชการมีการก้าหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ค้าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจที่
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ตรงกันและมุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยหน่วยงาน
ควรออกแบบกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและกาหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดย
การสื่อสารที่ดี ควรมีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร
5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จของการสื่อสาร
ระดับ 3
ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด้าเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ
ค้าอธิบาย: การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการส่วนราชการ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการดาเนินการดังนี้
1. ระบุปัจจัยเสี่ยง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ความ
ล้มเหลว หรืออาจลดการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ
2. กาหนดหลักเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ซึ่งจาแนกปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/และไม่สามารถ
ควบคุมได้ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
4. จัดทาแผนบริการความเสี่ยง
5. ระบุผู้รับผิดชอบในกาดราเนินการตามแผนในแต่ละขั้นตอน และกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินการ
6. จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม และดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับ 4
ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ และรายงานผลงาน เพื่อให้แ ผนยุทธศาสตร์ ไ ด้รั บการน้า ไปปฏิบัติตามที่ไ ด้
ก้าหนดไว้
ค้าอธิบาย: การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ และรายงานผลงานเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั่วถึง
ระดับ 5
ส่วนราชการมีระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยง
ของส่วนราชการและรายงานผลงาน เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการน้าไปปฏิบัติตามที่
ได้ก้าหนดไว้
ค้าอธิบาย: การกาหนดระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานผลการติดตาม เพื่ อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการดาเนินการ
และจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงานต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
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ชื่อ Cells
วัตถุประสงค์
การแปลผล

เ ค รื่ อ ง มื อ
การบริ ห าร
จัดการ
ข้ อ แ น ะ น้ า
แนวทางการ
ด้าเนินงาน

 การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD)
[ข้อค้าถาม 17-20]
เพื่อให้ระบบงานของหน่วยงาน สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
 หน่วยงานมีระบบงานที่สนับสนุนการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องระบบงานทีส่ นับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
 หน่วยงานยังขาดระบบงานทีส่ นับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
1. การวิเคราะห์กระบวนการ ด้วย SIPOC Model
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
3. การจัดการความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทางาน
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 การก้าหนดภาระหน้าที่ระหว่างทีมงาน
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ด้วย SIPOC Model ซึ่งเป็นหลักการที่
อธิบายสายโซ่ความสัมพันธ์ของกระบวนการดาเนินงานส่วนราชการ ที่ต้องอาศัยปัจจัยต้นน้า
ส่งมอบคุณค่าไปยังปลายน้าอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ ผู้ส่งมอบ/นาส่ง (Suppliers) ปัจจัย
นาเข้าต่างๆ (Input) ที่จาเป็นต่อการดาเนินการหรือกระบวนการ (Process) เพื่อผลิตให้
ได้ผลผลิต (Output) หรือในสินค้า บริการแล้วส่งมอบให้กับลูกค้า ผู้รับบริการ (Customers)
โดย
1. Suppliers (ผู้ส่งมอบ) หมายถึง บุคคลหรือส่วนราชการที่ส่งปัจจัยนาเข้าให้หน่วยงานใน
การทางาน
2. Input (ปัจจัยนาเข้า) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ เช่น เงิน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ ข้อมูล นโยบาย กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
3. Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ
ผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วน
ราชการ
4. Output (ผลผลิต) หมายถึง สินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. Customers (ผู้รับบริการ) หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมทั้งผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
 การปรับปรุงกระบวนการ
1. กาหนดหรือจาแนกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รับฟังและเรียนรู้ความคาดหวังหลักๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละ
กลุ่ม
3. นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการทางาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บริการใหม่ๆ ของหน่วยงาน
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 การจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงงาน
1. จัดทาช่องทางในการได้รับข้อมูล ข้อร้องเรียนอันเป็นเสียงสะท้อนกลับ (Feedback) จาก
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
2. ประชุมหารื อร่ วมกัน ระหว่างหัว หน้า/ตัว แทนทีมงาน ถึงประเด็นปัญหาหรือประเด็น
พัฒนางาน โดยอาจพิจารณาจากเป้าประสงค์ของหน่วยงาน เสียงสะท้อนของผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. กาหนดแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานร่วมกัน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบหลักและ
ผู้สนับสนุนในแต่ละแนวทาง
4. ปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
5. ทบทวนผลการปรับปรุงหรือพัฒนางานว่าสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ ของหน่วยงาน
หรือความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับหน่วยงาน
1. พิจารณาแนวทางและวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการพัฒนางาน
หรือสร้างนวัตกรรมในการให้บริการงาน
2. กาหนดกลุ่มผู้ใช้งานสารสนเทศ (Users) ว่าประกอบด้วยใครบ้าง มีความต้องการ ความ
คาดหวังอะไร
3. กาหนดข้อมูล/สารสนเทศที่ผู้ใช้งานต้องการแยกตามกลุ่มผู้ใช้งาน
4. กาหนดช่องทางระดับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มผู้ใช้งาน
5. วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. กาหนดผู้ ดูแลรั บ ผิ ดชอบในการจัด เตรี ยม ปรับ ปรุง ข้อ มูล สารสนเทศให้ ถู ก ต้องและ
ทันสมัยอยู่เสมอ
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบระบบงานระดับหน่วยงาน (Department Design: DD)
ระดับ 1 หน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการของหน่วยงานที่ต้องปรับปรุง โดยค้านึงถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / กฎหมาย / ประสิทธิภาพ / ความคุ้มค่าคุ้มต้นทุน
ค้ า อธิ บ าย: การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการเพื่ อ หาโอกาสในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กฎหมาย และประสิ ท ธิ ภ าพ/ความคุ้ ม ค่ า คุ้ ม ต้ น ทุ น และน ามาจั ด ท าเป็ น
ข้อกาหนดที่สาคัญเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดสาหรับใช้ในการ
ติดตามความสาเร็จและควบคุมกระบวนการ
ระดับ 3 หน่วยงานมีการจัดท้าแผนปรับปรุงกระบวนการ โดยค้านึงถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี /
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การควบคุมค่าใช้จ่าย / ปัจจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมี
การก้าหนดตัวชี้วัดความส้าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยค้านึงถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้
ค้าอธิบาย: การกาหนดเป้าหมายและดาเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยนาแนวทางต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ ได้แก่
1. การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็จทั่วทั้งส่วนราชการเพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
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และนวัตกรรม
2. การวิเคราะห์กระบวนการ เช่น การจัดทาผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสม
ที่สุดของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด เป็นต้น
3. การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ
4. การจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking) หรือ
หน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice)
5. การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอื่นมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
6. การใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกส่วนราชการ
ระดับ 5 หน่วยงานมีการด้าเนินการและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการ และมีข้อเสนอในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ (อย่างน้อย 3 กระบวนการ)
ค้าอธิบาย:
 ดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการอย่างน้อย 3 กระบวนการ
 กาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ
 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
5. หลักฐานการทบทวนกระบวนการ เช่น การประชุมคณะทางาน รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการทบทวนกระบวนการ
ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับหน่วยงาน (Department Management: DM)
[ข้อค้าถาม 21-24]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริห ารจัดการระดับหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน
การแปลผล  หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
 หน่วยงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน
 หน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการที่สนับสนุนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
เครื่ องมือการ 1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring)
บริหารจัดการ 2. การบริหารโครงการ (Project Management)
3. การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
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ข้ อ แ น ะ น้ า  การติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานระดับหน่วยงาน
แนวทางการ 1. กาหนดข้อมูลที่ใช้ในการติดตามโครงการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า วัตถุประสงค์
ด้าเนินงาน
กระบวนการและผลของโครงการ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามโครงการ
3. กาหนดช่วงเวลาในการติดตามโครงการ ขึ้ นอยู่กับความสาคัญของข้อมูล เช่น ทุกวัน ทุก
สัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมและและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้ ได้แก่ ความ
คืบหน้าของโครงการเทียบกับแผนที่วางไว้ ผลงานโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่วางไว้ เป็นต้น
5. นาเสนอข้อมูลต่อหัวหน้าโครงการและผู้บริหาร เพื่อแก้ปัญหาหรือให้การสนับสนุนให้
โครงการประสบความสาเร็จ
 การจัดสรรทรัพยากรระดับหน่วยงาน
ใช้การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรนั้นมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดย
1. การกาหนดแผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานและจั ด ท าข้ อ เสนอโครงการ
ประกอบด้วย ที่มา/ความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด
ความส าเร็ จ ของโครงการ ขั้ น ตอนการด าเนิ น โครงการ การประเมิ น ผลโครงการ
ทรัพยากรที่ต้องใช้
3. ดาเนิ น การคั ดเลื อกโครงการ โดยอาจการถ่ว งน้ าหนั กโดยก าหนดเกณฑ์ เช่ น ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น งบประมาณ เป็นต้น
4. การดาเนินงานตามโครงการและการติดตามโครงการ
5. การประเมินผลโครงการ
 การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
1. พิจารณาว่าควรจัดประชุมหรือไม่ การประชุมมีความจาเป็นเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกัน การ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2. ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอานาจในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนของการประชุม ส่งกาหนดการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
4. ผู้นาการประชุมต้องให้ความสาคัญในการกากับหัวข้อในการประชุมและระยะเวลาในการ
ประชุม
5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องให้ความสาคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการอภิปราย
และหัวข้อในการอภิปราย
 การติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานระดับหน่วยงาน
หน่วยงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์สาเหตุความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่กาหนดไว้และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการส่งมอบบริการกับข้อร้องเรี ยนของผู้รับบริการหรือ
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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
 การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดีจะทาให้การทางานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด
เวลาการทางาน ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลดการซ้าซ้อนของข้อมูล ซึ่งการวางแผนการใช้
ทรัพยากรควรมีการเชื่อมโยงระบบการทางานต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการจัดทาฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการจัดสรรทรัพยากร เช่น
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ความสาเร็จเทียบกับเป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ความท้าทายของส่วนราชการ ปัจจัยความสาเร็จของคู่เทียบ
ระดับ 3 หน่วยงานมีการก้าหนดรูปแบบการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม และสามารถท้าให้เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
หน่วยงาน
ค้าอธิบาย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การสื่อสารที่ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจที่ตรงกันและ
มุ่งที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยหน่วยงานควรออกแบบ
กระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานและกาหนดแผนการสื่อสารที่ชัดเจน โดยการสื่อสารที่ดี ควร
มีองค์ประกอบดังนี้
1. หัวข้อและสาระในการสื่อสาร
4. ความถี่ในการสื่อสาร
2. กลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสาร
5. ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
3. วิธีการสื่อสาร
6. การติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสาเร็จของการ
สื่อสาร
ระดับ 5 หน่วยงานมีร ะบบการติ ดตาม ประเมิน และรายงานผลการด้าเนินงานของทีมงาน เพื่อให้
แผนการปฏิบัติการถูกน้าไปปฏิบัติตามที่ได้ก้าหนดไว้
ค้าอธิบาย:
 กาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของทีมงานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะห์ผลการดาเนินการและจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
[ข้อค้าถาม 29-32]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกแบบการทางานระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการทางานระดับบุคคลให้
ประสบความสาเร็จ
การแปลผล  ส่วนราชการมีการออกแบบการทางานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการออกแบบการทางานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับบุคคล
 ส่วนราชการยังขาดการออกแบบการทางานที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับบุคคล
เครื่ องมือการ 1. การกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
บริหารจัดการ 2. การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
3. การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานและกระบวนการภายใน (IT System)
4. การใช้แบบสารวจเรื่อ งสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ความพึงพอใจหรือความผูกพันของบุคลากร
5. การจัดทา Focus Group เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่กลุ่มบุคลากรต้องการการออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
7. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่หลากหลาย (Multi-skill Training)
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ข้ อ แ น ะ น้ า  ความชัดเจนในการประสานงานระดับบุคคล
แนวทางการ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานจะช่วยทาให้เกิดความชัดเจนในการประสานงาน โดยเริ่มจาก
ด้าเนินงาน
การวิเคราะห์งานแล้วจึงเริ่มเขียน Work flow จากนั้นจึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานและ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
 การออกแบบงานระดับบุคคล
ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการทางาน (Workflow analysis) เพื่อออกแบบและปรับปรุง
การทางานให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของการทางานในกระบวนการต่าง ๆ
มีดังนี้
1. ศึกษาและทบทวนออกแบบกระบวนการทางาน โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการออกแบบงานใหม่
2. จัดทาแผนผังกระบวนการทางาน (Workflow diagram) ตั้งแต่เริ่มจนจบ (end to end
analysis) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความสัมพันธ์ของการทางานทั้งกระบวนการ
3. ค้นหาระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนการทางานบางขั้นตอน
4. ศึกษาความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศที่สามารถทดแทนเวลา และ/หรือจานวนบุคลากร
 การออกแบบสภาพแวดล้อมในการท้างาน
1. จัดทาแบบสารวจเรื่องสภาพแวดล้อมในการทางานในประเด็นต่างๆ เช่น สถานที่ทางาน
อุปกรณ์ในการทางาน เป็นต้น
2. จัดทา Focus Group โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะงานเดียวกันเข้าร่วมกลุ่มเพื่อค้นหา
ปัญหาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
 การออกแบบงานเพื่อท้างานทดแทนกันได้
1. กาหนดนโยบายเรื่องของการเติบโตตามสายอาชีพ หรือ Career path
2. กาหนดวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากร
รับทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการหมุนเวียนการปฏิบัติงานนั้น
3. ชี้แจงถึงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะที่กว้างขึ้น เพื่อพร้อมที่จะเติบโตไปในระดับที่สูงขึ้น
เกณฑ์การประเมินผล:  การออกแบบการท้างานระดับบุคคล (Individual Design: ID)
ระดับ 1
ส่วนราชการมีการทบทวน วิเคราะห์ และก้าหนดปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการท้างานของ
ระดับบุคคล โดยค้านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินงาน เช่น สภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ค้าอธิบาย:
 การทบทวน วิเคราะห์ และกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการทางานของระดับบุคคล
เช่น สภาพแวดล้อม ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 สภาพแวดล้อม เช่น การออกแบบ-จัดวางโต๊ะทางาน การมีพื้นที่ห รือช่องทางในการ
ปรึกษาหารือ การเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นในการทางาน เป็นต้น
 ทรั พ ยากรที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เช่ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการท างาน และ
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ระดับ 3
ส่วนราชการมีการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนการท้างานที่ท้าให้บุคลากรสามารถ
ด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ลดปัญหาข้อร้องเรียน
ความไม่พึงพอใจหรือเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
ค้าอธิบาย:
 การนาปัจจัยที่สาคัญที่ได้จากระดับที่ 1 มาใช้ในการออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอน
การทางาน โดยคานึงถึงลักษณะการทางานให้สามารถดาเนินงานแทนกันได้
 การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรที่จาเป็นต้องใช้สาหรับงานที่สามารถดาเนินงาน
แทนกันได้ นามาจัดทาแผนและดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะที่จาเป็น
ระดับ 5
ส่วนราชการมีการด้าเนินการติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการท้างาน
และมี ข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนการท้ า งานของ
บุคลากร
ค้าอธิบาย:
 การกาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงระบบงานและรายงานผล
การติดตาม
 การวิเคราะห์ผลการดาเนินการและจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการ
ดาเนินงานต่อไป
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
ชื่อ Cells

 การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
[ข้อค้าถาม 33-36]
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการระดับบุคคลสนับสนุนเป้าหมายการทางานระดับบุคคลให้ประสบ
ความสาเร็จ
การแปลผล  ส่วนราชการมีการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการทางาน
ระดับบุคคล
 ส่วนราชการยังไม่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการทางานระดับบุคคล
 ส่วนราชการยังขาดการบริหารจัดการระดับบุคคลที่สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการ
ทางานระดับบุคคล
เครื่ องมือการ 1. แบบสารวจความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางาน
บริหารจัดการ 2. การจัดทา Focus Group เพื่อสอบถามความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทางาน
3. การฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสมรรถนะ (Competency based training and
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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development)
4. การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
5. การสารวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร (Employee Engagement Survey)
ข้ อ แ น ะ น้ า  การจัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์การท้างานระดับบุคคล
แนวทางการ 1. จัดทาช่องทางในการได้รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จาเป็นใน
ด้าเนินงาน
การทางาน ซึ่งอาจใช้การจัดทาแบบสารวจ การจัด Focus Group หรือการจัดทากล่อง
รับข้อเสนอแนะของบุคลากร
2. จัดประชุมเพื่อสรุป ผลข้อมูล ที่ได้รับจากบุคลากรเพื่อจัดทาลาดับความสาคัญของการ
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์
3. สื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบถึงแผนดาเนินการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์การทางาน
4. แจ้งบุคลากรถึงผลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เป็นระยะ
 การฝึกอบรมพัฒนา
1. กาหนดความต้องการสมรรถนะที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ (Strategic Competencies)
โดยพิจารณาจากเป้าประสงค์ของส่วนราชการ และหน่วยงาน
2. ก า ห น ด ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ต อ บ ส น อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ( Operation
Competencies) โดยการวิเคราะห์งาน
3. วิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current State Analysis)
4. กาหนดความต้องการในการพัฒนา จากความต้องการสมรรถนะในอนาคต เมื่อเทียบกับ
สถานะในปัจจุบัน
5. กาหนดแผนพัฒนาบุคลากร
6. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่ าง ๆ เช่น การเรียนในห้องเรียน การเรียนทางไกล การ
เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยง การโค้ช เป็นต้น
7. ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยอาจใช้การประเมินสมรรถนะบุคลากรหลังการพัฒนา
 การเลื่อนระดับต้าแหน่ง
1. การก าหนดเส้ น ทางสายความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของทุ ก สายงานและให้ โ อกาสมี
ความก้าวหน้าข้ามสายงานได้
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมในแต่ละตาแหน่งอย่าง
เท่าเทียมกัน
3. ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้รองรับกับตาแหน่งงานที่ต้องรับผิดชอบใน
อนาคต
4. ดาเนินการปรับตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ ได้กาหนดและประกาศไว้ โดยมีหลักฐานหรือ
ข้อมูลประกอบ เพื่อให้เกิดการยอมรับในส่วนราชการ
 ความผูกพันของบุคลากร
1. กาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มในเบื้องต้น
2. สารวจความคิดเห็น/ความรู้สึกของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
3. กาหนดแผนพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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4. ดาเนินการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรตามแผนที่
กาหนด
5. ทบทวน วิเคราะห์ผลการพัฒนาปัจจัยส่งผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เกณฑ์การประเมินผล:  การบริหารจัดการระดับบุคคล (Individual Management: IM)
ระดับ 1
ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
ค้าอธิบาย:
 การกาหนดปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิดความ
ทุ่มเทในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ ได้แก่ ทรัพยากรสนับสนุนการ
ทางาน การได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น
 การจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
 การจัดทาแผนการสร้างความผาสุกแลความผูกพันของบุคลากร
ระดับ 3
ส่วนราชการมีการด้าเนินการตามแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ให้เกิดความทุ่มเทในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
ค้าอธิบาย: การดาเนินการตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
ระดับ 5
ส่วนราชการมีการติดตามผลการด้าเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร
และมีข้อเสนอในการปรับปรุ งหรือพัฒนาให้บุคลากรเกิดความทุ่มเทในการท้างานให้
บรรลุเป้าหมายของส่วนราชการ
ค้าอธิบาย:
 การกาหนดระบบในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและรายงานผลการ
ติดตาม
 การวิเคราะห์ผลการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร และจัดทาข้อเสนอใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
2. รายงานการประชุม
3. บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงการดาเนินงานตามประเด็นที่กาหนด
หมายเหตุ:
1. ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยย่อยภายใต้ส่วนราชการ เช่น กองสานัก หรือเทียบเท่า
2. ข้อแนะนาแนวทางการดาเนินการ ส่วนราชการสามารถนาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
3. แม้ว่าผลการวินิจฉัยพบว่าผลการประเมินรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ดาเนินการแล้ว (สีเขียว) มี
เพียงบางประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในการดาเนินการ (สีเหลือง) หรือยังขาดการดาเนินการ (สีแดง)
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ส่วนราชการจาเป็นต้องปรับปรุงทุกประเด็นที่อยู่ในช่องนั้น เนื่องจากการดาเนินการมีความเกี่ยวเนื่อง
กัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการทบทวน และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทาให้เกิดผลลัพธ์ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่ชัดเจน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างแนวทางในการก้าหนดกิจกรรมเพื่อน้าไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะองค์การในมิติ Cell 3
Cell 3 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)

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

การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล

1

หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับบุคคล

2

หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ระดับบุคคลทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานและส่วนราชการ

3

หน่วยงานมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ระดับบุคคลที่มีความท้าทาย มากขึ้นทุกรอบปี

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

กิจกรรม

เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1.ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกอง
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดตัวชี้วัด ทุกหน่วยงาน
2.ประชุมกลั่นกรองกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มีความยากและท้า
ในระดับกอง
ทาย
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3. แนวทางในการกลั่นกรองตัวชี้วัดของกอง
4. หลักเกณฑ์ในการกาหนดตัวชี้วัดที่ยากและ
ท้าทายของกอง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดระดับกองกาหนดรายละเอียด
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการกาหนด ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ยากและท้าทายตามแนวทางที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ตัวชี้วัดระดับกอง
2. รายละเอียดตัวชี้วัดระดับบุคคล
3. แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัด
กองมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความยากและท้า 1. แนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับ ทุกหน่วยงาน
ทาย อาจอาศัยแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและกาหนดตัวชี้วัด กองลงสู่ระดับบุคคลที่
และรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีความยากและท้าทาย ดังนี้
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรอง
แนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกองลง ตัวชี้วัดบุคคลที่ที่มีความยากและท้าทาย
สู่ระดับบุคคล ดังนี้
3. หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าเป้าหมายของ
1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading ตัวชี้วัดรายบุคคลที่มีความยากและท้าทาย
Method) โดยการกาหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจของกรม
และของกองถ่ายทอดจากระดับบนลงล่างจากระดับกองลงสูห่ ัวหน้ากลุ่ม
ต่างๆ และถ่ายทอดลงสูผ่ ู้ปฏิบัติจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่างสุดของกระบวนงาน
โดยกระจายน้าหนักลงเป็นระดับขัน้ จนถึงขั้นล่างสุด
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ระดับ

การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล

กิจกรรม

เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer- Focus
Method) โดยการสอบถามผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย เกี่ยวกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานแล้วนามา
กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method)
โดยการคลี่กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่กาหนดแล้วกระจายน้าหนัก
และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามขั้นตอนของกระบวนงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนงาน
4. การพิจารณาจากประเด็นทีต่ ้องปรับปรุง (Issue Driven) โดยการ
พิจารณาประเด็นต่างๆ จากการให้บริการของหน่วยงานแล้วพบว่ามีประเด็น
ที่จะต้องมาปรับปรุงโดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้
ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ
แนวทางในการก้าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล (Method) หรือการใช้ตัวชี้วัดในมุมมองที่
ครอบคลุมมากขึ้น อาทิ การปรับเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปริมาณ
(Quantitative) เป็นการวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดแบบ
ขั้นตอน (Milestone) หรือการวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)
2. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ยากและท้าท้ายมากขึ้น (ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดเดิม)
3. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายให้ยากและท้าทายมากขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนการวัดผลการปฏิบตั ิงานในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact)
แนวทางการก้าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย
1. การกาหนดค่าเป้าหมายที่เปรียบเทียบจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่าน
มา (Baseline)

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

หน้า 72

ระดับ

4

การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล

กิจกรรม

เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2. การเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
(Benchmarking)
3. การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance
Standard)
4. การกาหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณให้มีความยากและท้าทายมากขึน้ อาทิ
กาหนดค่าเป้าหมายไว้ 5 ระดับ และกาหนดค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไปอยู่ในระดับ 3 ระดับ = 4 ค่าเป้าหมายที่มคี วามยากปานกลาง
ระดับ 5 = ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาส
สาเร็จ <50%
5. การกาหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพให้มีความยากและท้าทายมากขึ้น อาทิ
การกาหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจ ระดับ 3 = 75%
6. การกาหนดค่าเป้าหมายในเชิงขั้นตอน (Milestone) ให้มีความยากและ
ท้าทาย อาทิ ควรกาหนดค่าเป้าหมายที่วัดในเชิงคุณภาพของงานที่เน้น
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกว่าการกาหนดค่า
เป้าหมายในเชิงกระบวนการ (Process)
7. การกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) ควรวัดผลสาเร็จ
ของงาน หรือผลสัมฤทธิ์ ของงานที่วัดทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ของ
งาน (Outcome)
หน่วยงานมีการสื่อสารและการติดตามการบรรลุ กองกาหนดวิธีการในการสื่อสารและติดตามการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด 1.แนวทางในการสื่อสารและวิธีการในการ
เป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง
ระดับบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2.ข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดแนวทางการ
สื่อสารและวิธีการติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดระหว่าง

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ทุกหน่วยงาน

ระดับ

5

การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล

หน่วยงานมีระบบการสื่อสารและระบบการ
ติดตามการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับบุคคล
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
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กิจกรรม

เอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินกิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
3.รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
กาหนดตัวชี้วัดระดับกอง

กองกาหนดให้มีระบบการสื่อสารและระบบการติดตามการบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดระดับบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

1.หนังสือแจ้งเวียนระบบการสื่อสารและระบบ ทุกหน่วยงาน
การติดตามการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้วัดระดับ
บุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.ประกาศหลักเกณฑ์ในการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
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ภาคผนวก ฉ
คณะท้างานด้าเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การ

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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ภาคผนวก ช
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
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แบบฟอร์มที่ 1 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

เป้าหมาย
ระยะสั้น (1 ปี)

ระยะยาว (3-5 ปี)

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น
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ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน
(………………)
(………………) (……………)

แบบฟอร์มที่ 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน

เป้าหมาย
ระยะสั้น (1 ปี)

ระยะยาว (3-5 ปี)

หมายเหตุ: 1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น
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ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ชื่อ
(………………)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(………………) (………………)

แบบฟอร์มที่ 3 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น
หน่วยงาน

แนวทางการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ ยกตัวอย่างหน่วยงานที่มอบหมายให้บุคลากรได้รับการกาหนดเป้าหมายให้ท้าทายยิ่งขึ้นเพื่อประกอบคาอธิบายแนวทาง

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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แบบฟอร์มที่ 4 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
(1)
กิจกรรม/วิธีการ

(2)
ผู้รับผิดชอบ

(3)
ความถี่

(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

(5)
ปัญหาอุปสรรค

1. การสื่อสาร

2. การติดตามตัวชี้วัด
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลช่องที่ (1) – (3) เป็นคะแนนระดับ 4
2. ข้อมูลช่องที่ (1) – (6) เป็นคะแนนระดับ 5

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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(6)
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ภาคผนวก ซ
ตัวอย่างการรายงานแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การระดับหน่วยงาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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(ตัวอย่าง)
Cell 3 การก้าหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal: IG)
แบบฟอร์มที่ 1 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน

ระดับความสาเร็จในการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การตรวจสอบสินค้าประมง
- ด้านโรงงาน GMP/HACCP

เป้าหมาย
ระยะสั้น (1 ปี)

ระยะยาว
(3-5 ปี)

ชื่อกลุ่มงาน
กลุ่มพัฒนาระบบ
คุณภาพแหล่งแปรรูป

ชื่อกลุ่มงาน
กลุ่มพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมี

ชื่อกลุ่มงาน
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบ
คุณภาพทางจุลินทรีย์

กาหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์

ถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนทั้งหมด
100%
ถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนทั้งหมด
100%
ถ่ายโอนงานให้
ภาคเอกชนทั้งหมด
100%

o

s

s

-

o

s

-

s

o

- ด้านห้องปฏิบัติการเคมี (Chemical
and Residues Lab)

กาหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์

- ด้านห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์
Biological (Lab)

กาหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)

หน้า 84

แบบฟอร์มที่ 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
ระยะสั้น (1 ปี)

เป้าหมาย
ระยะยาว (3-5 ปี)

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางกิ่งเดือน
น.ส. รุ่งนภา
ผู้รับผิดชอบ
สมจิตต์

ระดับความสาเร็จในการถ่ายโอนภารกิจ กาหนดหลักเกณฑ์/
ด้านโรงงาน GMP/HACCP
ประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ

ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ทั้งหมด 100%

หน้า 85

o

น.ส. นิศานาถ ตัณทัยย์
s

ว่องไวไพโรจน์
s

แบบฟอร์มที่ 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน

เป้าหมาย

ระยะสั้น (1 ปี)

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสุภาน้อย
น.ส.ลินดา
ผู้รับผิดชอบ

ระยะยาว (3-5 ปี)

ทรัพย์สินเสริม

ระดับความสาเร็จในการถ่ายโอน
ภารกิจด้านห้องปฏิบัติการเคมี
(Chemical and Residues Lab)
หมายเหตุ:

กาหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์

ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ทั้งหมด 100%

1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุม่ งาน
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น
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o

น.ส.ศุภมาส
ไข่ดา
s

แซ่ลก
s

แบบฟอร์มที่ 2 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์
ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน
เป้าหมาย
ระยะสั้น (1 ปี)

ระยะยาว (3-5 ปี)

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
(Owner Supporter Matrix)
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ
(นางกนกพรรณ
(นายวชิร
ผู้รับผิดชอบ
ศรีมโนภาส)

ระดับความสาเร็จในการถ่ายโอน
ภารกิจด้านห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์
Biological (Lab)
หมายเหตุ:

กาหนดหลักเกณฑ์/
ประชาสัมพันธ์

o

ถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
ทั้งหมด 100%

1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุม่ งาน
2. ยกตัวอย่าง 1 หน่วยงาน
3. O หมายถึงผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น
S หมายถึงผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น
- หมายถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องในตัวชี้วัดนั้น

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
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(นางเรณุกา
นิธิบุญยบดี)
s

คร้ามวอน)
s

แบบฟอร์มที่ 3 การก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น
หน่วยงาน
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง

แนวทางการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น
แนวทางในการคัดกรองตัวชี้วัด
1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) โดยการกาหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมและ
ของกองถ่ายทอดจากระดับบนลงล่างจากระดับกองลงสู่หัวหน้ากลุม่ ต่างๆ และถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัตจิ นถึงผู้ปฏิบัตริ ะดับล่างสุดของกระบวนงาน โดยกระจาย
น้าหนักลงเป็นระดับขั้นจนถึงขั้นล่างสุด
2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer- Focus Method) โดยการสอบถามผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย เกี่ยวกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานแล้วนามากาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) โดยการคลี่กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่กาหนดแล้วกระจายน้าหนักและ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดตามขั้นตอนของกระบวนงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนงาน
4. การพิจารณาจากประเด็นทีต่ ้องปรับปรุง (Issue Driven) โดยการพิจารณาประเด็นต่างๆ จากการให้บริการของหน่วยงานแล้วพบว่ามีประเด็นที่จะต้องมา
ปรับปรุงโดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการ
แนวทางในการก้าหนดตัวชี้วัดที่ท้าทาย
1. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผล (Method) หรือการใช้ตัวชี้วัดในมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้น อาทิ การปรับเปลี่ยนจากการวัดในเชิงปริมาณ (Quantitative) เป็น
การวัดในเชิงคุณภาพ (Qualitative) การวัดแบบขั้นตอน (Milestone)หรือการวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)
2. ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ยากและท้าท้ายมากขึ้น (ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดเดิม)
3. ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของและตัวชี้วัดให้ยากและท้าทายมากขึน้
4. ปรับเปลี่ยนการวัดผลการปฏิบตั ิงานในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)
แนวทางการก้าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย
1. การกาหนดค่าเป้าหมายที่เปรียบเทียบจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา (Baseline)
2. การเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น (Benchmarking)
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หน่วยงาน

แนวทางการก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น
3. การกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Performance Standard)
วิธีการก้าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทาย
1. การกาหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณให้มีความยากและท้าทายมากขึน้ อาทิ กาหนดค่าเป้าหมายไว้ 5 ระดับ และกาหนดค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไปอยู่ในระดับ 3 ระดับ = 4 ค่าเป้าหมายที่มคี วามยากปานกลาง ระดับ 5 = ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาสสาเร็จ <50%
2. การกาหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพให้มีความยากและท้าทายมากขึ้น อาทิ การกาหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจ ระดับ 3 = 75%
3. การกาหนดค่าเป้าหมายในเชิงขั้นตอน (Milestone) ให้มีความยากและท้าทาย อาทิ ควรกาหนดค่าเป้าหมายที่วัดในเชิงคุณภาพของงานที่เน้นผลลัพธ์
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) มากกว่าการกาหนดค่าเป้าหมายในเชิงกระบวนการ (Process)
4. การกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงผสมผสาน (Hybrid) ควรวัดผลสาเร็จของงาน หรือผลสัมฤทธิ์ ของงานที่วัดทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ของงาน
(Outcome)
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แบบฟอร์มที่ 4 ระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล
(1)
กิจกรรม/วิธีการ
1. การสื่อสาร

(2)
ผู้รับผิดชอบ

(3)
ความถี่

(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

นางกิ่งเดือน
สมจิตต์

ทุกเดือน

บันทึกข้อความเสนอ
หัวหน้ากลุ่ม

นางสุภาน้อย
ทรัพย์สินเสริม

2. การติดตามตัวชี้วัด

ทุกไตรมาส

จัดทารายงานเสนอผูห้ น้า
กลุ่ม

นางกนกพรรณ
ศรีมโนภาส

รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

รายงานในที่ประชุมกอง

นางกิ่งเดือน
สมจิตต์

ประจาทุกเดือน

รายงานในที่ประชุมกลุ่ม
เป็นประจาทุกเดือน
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(5)
ปัญหาอุปสรรค
ผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่
เข้าใจพันธกิจของกอง
และของกลุ่ม
ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคน
ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารไม่ทั่วถึง
ผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่
เข้าใจวิธีการวัดตาม
ตัวชี้วัดการปฏิบตั ิงาน

ระบบการติดตามไม่มี
ประสิทธิภาพ

(6)
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1.ปรับเปลีย่ นรูปแบบการสื่อสาร
2.จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
ผู้บังคับบัญชาเชิญประชุมกลุ่มย่อย
ปรึกษาหารือทาความเข้าใจ ชี้แจง
รายละเอียดให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ร่วมกันวิเคราะห์ ศึกษา ทบทวน ทา
ความเข้าใจ ชี้แจงรายละเอียดของ
ตัวชี้วัดและวิธีการวัด วัตถุประสงค์
ของการวัด
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่
ปรึกษาหารือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบในการติดตามตัวชี้วัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(1)
กิจกรรม/วิธีการ

(2)
ผู้รับผิดชอบ

(3)
ความถี่

นางสุภาน้อย
ทรัพย์สินเสริม

ประจาทุกเดือน

รายงานในที่ประชุมกลุ่มเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประจาทุกเดือน
ติดตามไม่มีประสิทธิภาพ

นางกนกพรรณ
ศรีมโนภาส

ประจาทุกเดือน

รายงานในที่ประชุมกลุ่มเป็น เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจถึง
ประจาทุกเดือน
เป้าหมายของการติดตาม
ตัวชี้วัด
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(4)
รูปแบบการ
รายงานผล

(5)
ปัญหาอุปสรรค
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(6)
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่
ปรึกษาหารือค้นหาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางแก้ไขร่วมกันในการ
ปรับเปลีย่ นเครื่องมือในการติดตาม
ตัวชี้วัด
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานทบทวน
เป้าหมายของการติดตามตัวชี้วัด
เพื่อให้มีความสอดคล้องของพันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกอง กับ
ตัวชี้วัดการปฏิบตั ิงานของกลุ่มและ
การปฏิบัติงานรายบุคคล

ภาคผนวก ญ
ปฏิทินการด้าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
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