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ตัวช้ีวัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน                  

หนวยวัด : ระดับ 

เปาหมาย : ดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงานได 100 % 

น้ําหนัก : รอยละ 5 

หนวยงานท่ีถูกประเมิน : ทุกหนวยงาน  

คําอธิบาย : 

 การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการวัดท่ีมุงเนนในดานทุนองคการ 

(Organization Capital) ซ่ึงเปนความสามารถขององคการท่ีสามารถใชประโยชนและชวยในดานการจัดการกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการ ไดแก ปจจัยตางๆ ภายในองคการท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองคการ เชน วัฒนธรรม ผูนํา การอุทิศตน และ       

ความมุงม่ันในการทํางาน การทํางานเปนทีม และการจัดการความรู ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการชวยใหองคการ

สามารถดําเนินการไดตามกลยุทธท่ีกําหนดไว การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ จึงสามารถชวยใหการขับเคลื่อน

ประสิทธิภาพขององคการท้ังดานกระบวนการทํางานภายในใหสูงข้ึน และทําใหเกิดคุณคากับลูกคาและผูมีสวนไดเสีย  

• กรมปศุสัตวไดกําหนด “คานิยมของกรมปศุสัตว” ซ่ึงจะเปนฐานของการสรางวัฒนธรรมขององคการ     

โดยจะเปนสิ่งท่ีกําหนดถึงพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือใหการดําเนินงานของกรมปศุสัตว เปนไปในทิศทางเดียวกัน                  

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกรมปศุสัตวกําหนด ดังนี้  

 คานิยมกรมปศุสัตว “I2-SMART” (ไอ-ทู-สมารท) 

 I : Innovation  มุงเนนนวัตกรรม  โดยกรมปศุสัตวตองการใหเจาหนาท่ีขาราชการของกรมฯ มุงสราง

นวัตกรรมทางดานปศุสัตวข้ึน เพ่ือเปนฐานความรูท่ีสําคัญของการพัฒนาดานการปศุสัตวไทย และเปนเครื่องมือ

เครื่องจักรท่ีสําคัญ สําหรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการปศุสัตวไทย 

 I : Integration  บูรณาการการทํางาน  เจาหนาท่ีขาราชการกรมปศุสัตวตองตระหนักถึงการทํางานรวมกัน 

เปนทีมในทุกแผนก ทุกเครือขาย เชื่อมโยง สอดประสานกัน อยางเปนระบบ ภายใตการบูรณาการรวมกันท้ังองคกร 

 S : Standard  มีมาตรฐาน การมุงเนนความมีมาตรฐานในทุกๆ ภารกิจท่ีดําเนินการ ตองการกระตุน          

ใหท้ังกรมปศุสัตวตระหนักถึงความมีมาตรฐาน ในทุกหนาท่ีความรับผิดชอบ ตั้งแตงานประชาสัมพันธไปจนถึงโครงขาย  

การผลิต การสรางตราสินคา 

 M : Mastery  ทํางานอยางมืออาชีพ  กรมปศุสัตวตองตระหนักและระลึกถึงความเปนมืออาชีพอยูเสมอ       

ในทุกๆ ความรับผิดชอบ เพ่ือเปนการยกระดับการทํางานของกรมปศุสัตวไปสูความเปนสากลมากยิ่งข้ึน 

 A : Agility  คลองตัวและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  การปรับบุคลิกภาพของกรมปศุสัตวใหมีความคลองตัว

และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนกรมปศุสัตว ภายใตสถานการณทาง

เศรษฐกิจท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาจากปจจัยภายนอกท่ียากตอการควบคุม หากกรมปศุสัตวและบุคลากร    

มีความยืดหยุนและสามารถปรับตัวกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว ยอมเกิดผลกระทบในเชิงลบไดต่ํา 
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 R : Responsibility  รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ  หนึ่งในหนาท่ีหลักของเปนมนุษยคือการรับผิดชอบ

ตอสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการทําหนาท่ีขององคกรอยางกรมปศุสัตว ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐจําเปนตอง

ตระหนัก เขาใจ และยึดถือปฏิบัติเปนสําคัญ เพ่ือลดปญหาและผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางาน 

 T : Teamwork  มุงมั่นในการทํางานรวมกัน  หัวใจหลักของบุคลิกกรมปศุสัตวท่ีเปลี่ยนไป คือการยึดถือและ

มุงม่ันการทํางานรวมกันเปนทีม ตลอดท้ังเครือขายท้ังภายในกรมปศุสัตว ระหวางหนวยงานรัฐ สอดประสาน           

กับภาคเอกชน ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเปนการเพ่ิมศักยภาพ    

ของการทํางานในภาคการปศุสัตวท้ังระบบ 

     • กรมปศุสัตว ไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว โดยมุงเนน       

ในเรื่องการทํางานเปนทีม (Teamwork) เพ่ือชวยขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององคการท้ังดานกระบวนการทํางาน    

ภายในหนวยงานใหสูงข้ึน และทําใหเกิดคุณคากับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น ในปงบประมาณ 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เห็นควรกําหนดให การทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ        

ของทุกหนวยงาน เพ่ือเปนการสงเสริมและปลูกฝงใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคการของกรมปศุสัตวอยางยั่งยืน             

แตอยางไรก็ตามวัฒนธรรมองคการจะสรางประโยชนใหแกองคการหรือหนวยงานได ก็ตอเม่ือวัฒนธรรมองคการนั้น

เหมาะสมกับหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงความเหมาะสมของวัฒนธรรมองคการของแตละหนวยงาน มีความแตกตางกันไปตาม

สภาพแวดลอมของหนวยงาน ลักษณะขององคการ ฯลฯ  อีกท้ัง การจะมีวัฒนธรรมองคการท่ีเขมแข็งไดนั้นจําเปนตอง

อาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน  ความเขมแข็งของผูนํา ตลอดจนความรวมมือและการมีสวนรวมของคนในองคการ ดังนั้น 

จึงขอใหหนวยงานพิจารณาเลือกดําเนินกิจกรรมท่ีตองการสรางหรือสงเสริมใหเกิดข้ึนกับบุคลากรภายในหนวยงาน    

เพ่ือเปนรากฐานของการประพฤติปฏิบัติใหเกิดความกาวหนาเปนวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน และพัฒนาใหเปน

วัฒนธรรมองคการของกรมปศุสัตวตอไป โดยพิจารณาจัดกิจกรรมจาก คานิยมกรมปศุสัตว  “I2-SMART” 

นอกเหนือจาก Teamwork อีกอยางนอย 2 คานิยม ท้ังนี้ เพ่ือใหทัศนคติหรือความรูสึกของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอองคการ

ยอมรับในคานิยมและวัฒนธรรมองคการ มีความรูสึกเปนอันหนึ่งเดียวกันกับองคการ และยินดีใชความรูความสามารถ  

ท่ีตนเองมีอยูอยางเต็มท่ี เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุตามพันธกิจ 

ภารกิจ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน หมายถึง กระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน เพ่ือใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายสอดคลองกับแนวทางท่ีหนวยงาน

รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดกําหนด โดยพิจารณา 2 มิติ ประกอบดวย มิติกระบวนการและมิติผลลัพธ 

• มิติกระบวนการ พิจารณาจากกระบวนการท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย       
ท่ีกําหนดไว โดยใชมุมมองของ ADLI 

Approach  หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีการท่ีเปนระบบชัดเจนทําซํ้าได 

Deployment หมายถึง การนําไปปฏิบัติอยางครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนและทุกหนวยงาน 

Learning หมายถึง การติดตามประเมินผล เรียนรูสิ่งท่ีดําเนินการ และนํามาปรับปรุงแกไข 

Integration หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

เดียวกันท้ังระบบ ไดแก เปาหมาย แผน การดําเนินงาน การวัดวิเคราะห และการปรับปรุง ท้ังในระดับกระบวนงาน 

หนวยงาน และองคกร 
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• มิติผลลัพธ พิจารณาจากการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน ตามแนวทางท่ีหนวยงาน

ผูรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดกําหนด โดยใชมุมมองของ LeTCLi 

   Level หมายถึง ผลการดําเนินการเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนด 
 Trend หมายถึง แนวโนมของผลการดําเนินการ 
 Comparison หมายถึง การเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน 
 Linkage หมายถึง ตัวชี้วัดสะทอนผลการดําเนินการ 
 

แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1. หนวยงาน (สํานัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พ้ืนท่ี กทม.) จัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองคการของหนวยงาน โดยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรม ดังนี้ 

     1.1 ดําเนินการจัดกิจกรรม การทํางานเปนทีม (Teamwork) เปนกิจกรรมหลักในการพัฒนาปรับปรุง

วัฒนธรรมองคการของหนวยงาน 

     1.2 เลือกดําเนินกิจกรรมท่ีหนวยงานตองการสรางหรือสงเสริมใหเกิดข้ึนกับบุคลากรภายในหนวยงาน

และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมองคการของกรมปศุสัตวตอไป โดยพิจารณาจัดกิจกรรมจาก คานิยมกรมปศุสัตว 

“I2-SMART” นอกเหนือจาก Teamwork อีกอยางนอย 2 คานิยม  

     ใหหนวยงานจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

และสงใหกองการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. หนวยงานดําเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน 

3. หนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของหนวยงาน   

ตามแบบฟอรมและสงใหกองการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหลักภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. กองการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดหลักประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน พรอมระบุปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดําเนินการเสนอกรมปศุสัตว

และสงรายงานผลการประเมินใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 
เกณฑการใหคะแนน :  

กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ แบงเปน 2 สวน คือ 
 1. ระดับคะแนนท่ี 1–3 พิจารณาจากมิติกระบวนการ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของข้ันตอน             
การดําเนินงาน 

2. ระดับคะแนนท่ี 4–5 พิจารณาจากมิติผลลัพธ โดยพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามขอตกลงท่ีกําหนด 
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ระดับ เกณฑการพิจารณาคะแนน 

ระดับ 1 จัดทําแผนและกําหนดแนวทางในการดําเนินการตัวชี้วัดไดครอบคลุมและสอดคลองกับเปาหมาย
และหลักเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดอยางชัดเจน โดยนําเสนอหัวหนาหนวยงาน (ผอ.สํานัก/กอง 
ปศข. 1-9 และ ปศ.พ้ืนท่ี กทม.) ใหความเห็นชอบและสงแผนใหกองการเจาหนาท่ีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ระดับ 2  ถายทอดแนวทางสูบุคลากรภายในหนวยงาน 
 กําหนดตัวชี้วัดสําหรับการติดตามความกาวหนาการดําเนินการ 
 สํานัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พ้ืนท่ี กทม. กํากับ ติดตามประเมินผล และรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการ และสงใหหนวยงานผูรับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภายในระยะเวลา    
ท่ีกําหนด 

ระดับ 3  จัดทํารายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงตามกําหนดเวลา 
 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดําเนินการ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน 

ระดับ 4 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจาก การจัดสงแผนและรายงานผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบ
หลักตัวชี้วัดกําหนด 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนนความตรงเวลา 

ตรงเวลา ไมตรงเวลา 
สงแผนฯ ไดตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 0.50 0 
สงรายงานผลการดําเนินงานไดตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 0.50 0  

ระดับ 5 พิจารณาจาก รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการตามแผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการของหนวยงาน 

คะแนนท่ีได 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 
รอยละความสําเร็จของผลการดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของ
หนวยงาน 

80 85 90 95 100 

 

 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงกระบวนการบริหารจัดการและผลลัพธจากการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด 

2. การสังเกตการณ กระบวนการวางแผน การสื่อสาร การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู สภาพแวดลอมการ
ทํางาน การจัดการขอมูลและสารสนเทศ การมีสวนรวมของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน การทําใหกระบวนการปฏิบัติงาน
มีความยั่งยืน 

ผูประเมินผล :  
 1. ประเมินผลตนเอง 

2. คณะกรรมการฯ 
3. เจาภาพหลักตัวชี้วัดเปนผูประเมินผล ตามเกณฑการใหคะแนน 
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หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กองการเจาหนาท่ี 

 ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท 
1. นางรติวรรณ วีระพงศ 0-2653-4444 ตอ 2121-3 
2. นายไตรเทพ  ณรงคอินทร 0-2653-4444 ตอ 2121-3 
3. นางสาวรวิวรรณ  สุวรรณพันธ 0-2653-4444 ตอ 2121-3 
4. นางสาวอธิปประภา โพธิ์ระยา 0-2653-4444 ตอ 2121-3 
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