ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน
หน่วยวัด : ระดับ
เป้าหมาย : ดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำนได้ 100 %
น้าหนัก : ร้อยละ 5
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงำน
คาอธิบาย :
 กำรประเมินควำมสำเร็จของกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำร เป็นกำรวัดที่มุ่งเน้นในด้ำนทุนองค์กำร
(Organization Capital) ซึ่งเป็นควำมสำมำรถขององค์กำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์และช่วยในด้ำนกำรจัดกำร
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ขององค์กำร ได้แก่ ปัจจัยต่ำงๆ ภำยใน
องค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนภำยในองค์กำร เช่น วัฒนธรรม ผู้นำ
กำรอุทิศตนและควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน กำรทำงำนเป็นทีม และกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรช่ว ยให้ องค์กำรสำมำรถดำเนิ น กำรได้ตำมกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ กำรพัฒ นำปรับปรุงวัฒ นธรรมองค์กำร
จึงสำมำรถช่วยให้กำรขับเคลื่อนประสิทธิภำพขององค์กำรทั้งด้ำนกระบวนกำรทำงำนภำยในให้สูงขึ้น และทำให้
เกิดคุณค่ำกับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย
 กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ ก ำหนด “ค่ า นิ ย มของกรมปศุ สั ต ว์ ” ซึ่ ง จะเป็ น ฐำนของกำรสร้ ำ งวั ฒ นธรรมของ
องค์กำร โดยจะเป็นสิ่งที่กำหนดถึงพฤติกรรมของบุคลำกร เพื่อให้กำรดำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล บรรลุ ตำมพันธกิจ ภำรกิจ เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กรมปศุสัตว์
กำหนด ดังนี้
ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” (ไอ-ทู-สมาร์ท)
I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม โดยกรมปศุสัตว์ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ข้ำรำชกำรของกรมฯ มุ่งสร้ำง
นวัตกรรมทำงด้ำนปศุสัตว์ขึ้น เพื่อเป็นฐำนควำมรู้ที่สำคัญของกำรพัฒนำด้ำนกำรปศุสัตว์ไทย และเป็นเครื่องมือ
เครื่องจักรที่สำคัญ สำหรับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรปศุสัตว์ไทย
I : Integration บูรณาการการทางาน เจ้ำหน้ำที่ข้ำรำชกำรกรมปศุสัตว์ต้องตระหนักถึงกำรทำงำน
ร่วมกัน เป็นทีมในทุกแผนก ทุกเครือข่ำย เชื่อมโยง สอดประสำนกัน อย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกัน
ทั้งองค์กำร
S : Standard มีมาตรฐาน กำรมุ่งเน้นควำมมีมำตรฐำนในทุกๆ ภำรกิจที่ดำเนินกำร ต้องกำรกระตุ้นให้
ทั้งกรมปศุสั ตว์ตระหนั กถึงควำมมีมำตรฐำน ในทุกหน้ำที่ควำมรับผิ ดชอบ ตั้งแต่งำนประชำสั มพันธ์ไปจนถึง
โครงข่ำย กำรผลิต กำรสร้ำงตรำสินค้ำ
M : Mastery ทางานอย่างมืออาชีพ กรมปศุสัตว์ต้องตระหนักและระลึกถึงควำมเป็นมืออำชีพอยู่เสมอ
ในทุกๆ ควำมรับผิดชอบ เพื่อเป็นกำรยกระดับกำรทำงำนของกรมปศุสัตว์ไปสู่ควำมเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้น
A : Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กำรปรับบุคลิกภำพของกรมปศุสัตว์ให้มี
ควำมคล่องตัวและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจสำคัญประกำรหนึ่งของกำรขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ ภำยใต้
สถำนกำรณ์ ท ำงเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงได้ อ ยู่ ต ลอดเวลำจำกปั จ จั ย ภำยนอกที่ ย กต่ อ กำรควบคุ ม
หำกกรมปศุ สั ต ว์ แ ละบุ ค ลำกรมี ค วำมยื ด หยุ่ น และสำมำรถปรั บ ตั ว กั บ สถำนกำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว
ย่อมเกิดผลกระทบในเชิงลบได้ต่ำ
R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ หนึ่งในหน้ำที่หลักของเป็นมนุษย์
คือกำรรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ โดยเฉพำะกำรทำหน้ำที่ขององค์กรอย่ำงกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงำน
ของรัฐจำเป็นต้องตระหนัก เข้ำใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นสำคัญ เพื่อลดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบที่อำจจะ
เกิดขึ้นในกำรทำงำน

T : Teamwork มุ่งมั่นในการทางานร่วมกัน หัวใจหลักของบุคลิกกรมปศุสัตว์ที่เปลี่ยนไป คือกำรยึดถือ
และมุ่งมั่นกำรทำงำนร่วมกันเป็นทีม ตลอดทั้งเครือข่ำยทั้ งภำยในกรมปศุสัตว์ ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ สอดประสำน
กับภำคเอกชน ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นกำรเพิ่มศักยภำพ
ของกำรทำงำนในภำคกำรปศุสัตว์ทั้งระบบ
 กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนิ นกำรส่ งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่ วยงำนในสังกัดกรมปศุ สัตว์ โดยมุ่งเน้ น
ในเรื่องกำรทำงำนเป็นทีม (Teamwork) เพื่อช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภำพขององค์กำรทั้งด้ำนกระบวนกำรทำงำน
ภำยในหน่วยงำนให้สูงขึ้น และทำให้เกิดคุณค่ำกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2561
เห็ น ควรก ำหนดให้ กำรท ำงำนเป็ น ที ม (Teamwork) เป็ นกิ จกรรมหลั กในกำรส่ งเสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ กำรของ
ทุกหน่วยงำน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของกรมปศุสัตว์อย่ำงยั่งยืน แต่อย่ำงไร
ก็ตำมวัฒนธรรมองค์กำรจะสร้ำงประโยชน์ให้แก่องค์กำรหรือหน่วยงำนได้ ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมองค์กำรนั้นเหมำะสมกับ
หน่ ว ยงำนนั้ น ๆ ซึ่ ง ควำมเหมำะสมของวั ฒ นธรรมองค์ ก ำรของแต่ ล ะหน่ ว ยงำน มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น ไป
ตำมสภำพแวดล้ อมของหน่ วยงำน ลั กษณะขององค์กำร ฯลฯ อีกทั้ง กำรจะมีวัฒนธรรมองค์กำรที่เข้มแข็งได้นั้น
จำเป็ นต้องอำศัยระยะเวลำที่ยำวนำน ควำมเข้มแข็งของผู้ นำ ตลอดจนควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของคน
ในองค์กำร ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงำนพิจำรณำเลือกดำเนินกิจกรรมที่ต้องกำรสร้ำงหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน เพื่อเป็นรำกฐำนของกำรประพฤติปฏิบัติให้เกิดควำมก้ำวหน้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน
และส่ งเสริ มให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กำรของกรมปศุสั ตว์ ต่อไป โดยพิจำรณำจัดกิจกรรมจำก ค่านิยมกรมปศุสัตว์
“I2-SMART” นอกเหนื อ จำก Teamwork
อี ก อย่ ำ งน้ อ ย 2 ค่ ำ นิ ย ม ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ทั ศ นคติ ห รื อ ควำมรู้ สึ ก
ของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กำรยอมรับในค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กำร มีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับองค์กำร
และยิ นดี ใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ตนเองมีอยู่ อย่ ำงเต็ มที่ เพื่ อให้ กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนมีประสิ ทธิภำพ
และมีประสิทธิผล บรรลุตำมพันธกิจ ภำรกิจ เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ระดับควำมส ำเร็ จ ของกำรส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์กำรของหน่ วยงำน หมำยถึง กระบวนกำรส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมองค์ กำรของหน่ วยงำน เพื่ อให้ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ เป้ ำหมำยสอดคล้ องกั บแนวทำงที่ หน่ วยงำน
รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดกำหนด โดยพิจำรณำ 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนกำรและมิติผลลัพธ์
 มิติกระบวนกำร พิจำรณำจำกกระบวนกำรที่หน่วยงำนดำเนินกำรเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI
Approach หมำยถึง กำรกำหนดแนวทำง วิธีกำรที่เป็นระบบชัดเจนทำซ้ำได้
Deployment หมำยถึง กำรนำไปปฏิบัติอย่ำงครอบคลุมทุกขั้นตอนตำมแผนและทุกหน่วยงำน
Learning หมำยถึง กำรติดตำมประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ดำเนินกำร และนำมำปรับปรุงแก้ไข
Integration หมำยถึง กำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่ เป้ำหมำย แผน กำรดำเนินงำน กำรวัดวิเครำะห์ และกำรปรั บปรุง ทั้งในระดับกระบวนงำน
หน่วยงำน และองค์กำร
 มิติ ผ ลลั พ ธ์ พิจ ำรณำจำกกำรพัฒ นำปรั บปรุง วัฒ นธรรมองค์ กำรของหน่ ว ยงำน ตำมแนวทำงที่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดกำหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI
Level หมำยถึง ผลกำรดำเนินกำรเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนด
Trend หมำยถึง แนวโน้มของผลกำรดำเนินกำร
Comparison หมำยถึง กำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินกำรกับหน่วยงำนอื่น
Integration หมำยถึง ผลลัพธ์มีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมสอดคล้องกับกระบวนกำรและเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน

แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. หน่วยงำน (สำนัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พท.กทม.) จัดทำแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กำรของหน่วยงำน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดกิจกรรม ดังนี้
1.1 ด ำเนิ น กำรจั ด กิจ กรรม กำรท ำงำนเป็ นที ม (Teamwork) เป็ นกิ จกรรมหลั ก ในกำรส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน
1.2 เลือกดำเนินกิจกรรมที่หน่วยงำนต้องกำรสร้ำงหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
และส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ำรของกรมปศุ สั ต ว์ ต่ อ ไป โดยพิ จ ำรณำจั ด กิ จ กรรมจำก ค่ า นิ ย ม
กรมปศุสัตว์ “I2-SMART” นอกเหนือจำก Teamwork อีกอย่ำงน้อย 2 ค่ำนิยม
ให้หน่วยงำนจัดทำแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่กำหนด และ
ส่งให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภำยในระยะเวลำที่กำหนด
2. หน่วยงำนดำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน
3. หน่วยงำนรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรตำมแบบฟอร์มและส่งให้
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหลักภำยในระยะเวลำที่กำหนด
4. กองกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักประเมินผลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรดำเนิน กำรเสนอกรมปศุสัตว์
และส่งรำยงำนผลกำรประเมินให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
เกณฑ์การให้คะแนน :
กำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจำรณำจำกมิติกระบวนกำร โดยพิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน
2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจำรณำจำกมิติผลลัพธ์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อตกลงที่
กำหนด
ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
ระดับ 1 จัดทำแผนและกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรตัวชี้วัดได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้ำหมำย
และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน โดยนำเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน (ผอ.สำนัก/กอง
ปศข. 1-9 และ ปศ.พท.กทม.) ให้ ควำมเห็ น ชอบ และส่ ง แผนให้ กองกำรเจ้ ำหน้ ำที่ห น่ว ยงำน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ระดับ 2  ถ่ำยทอดแนวทำงสู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
 กำหนดตัวชี้วัดสำหรับกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร
 สำนัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พท.กทม. กำกับ ติดตำมประเมินผล และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำร และส่งให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
ระดับ 3  จัดทำรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งตำมกำหนดเวลำ
 ติดตำมประเมินผลและจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรดำเนินกำร และนำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน

ระดับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนน
ระดับ 4 พิจำรณำจำกกำรจัดส่งแผนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
หลักตัวชี้วัดกำหนด
คะแนนควำมตรงเวลำ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตรงเวลำ
ไม่ตรงเวลำ
ส่งแผนฯ ได้ตรงตำมระยะเวลำที่กำหนด
0.50
0
ส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนได้ตรงตำมระยะเวลำที่กำหนด
0.50
0
ระดับ 5 พิจำรณำจำกร้อยละควำมสำเร็จของผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำร
ของหน่วยงำน
คะแนนที่ได้
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
ร้อยละควำมสำเร็จของผลกำรดำเนินกำรตำม
80 85
90
95
100
แผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของ
หน่วยงำน
แนวทางการประเมินผล :
1. ประเมิน ผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ ที่แสดงถึงกระบวนกำรบริห ำรจัดกำรและผลลัพธ์จำก
กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด
2. กำรสังเกตกำรณ์ กระบวนกำรวำงแผน กำรสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภำพแวดล้อม
กำรทำงำน กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน กำรทำให้กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนมีควำมยั่งยืน
ผู้ประเมินผล :
1. ประเมินผลตนเอง
2. คณะกรรมกำรฯ
3. เจ้ำภำพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองกำรเจ้ำหน้ำที่
รำยชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยไตรเทพ ณรงค์อินทร์
2. นำงสำวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์
3. นำงสำวศุนิศำ พินธะ

หมำยเลขโทรศัพท์
0-2653-4444 ต่อ 2121-3
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