
 
 

ตัวช้ีวัดที ่10 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของหน่วยงาน                  
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ด ำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำนได้ 100 % 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 
หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน : ทุกหน่วยงำน 

ค าอธิบาย : 
 กำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำร เป็นกำรวัดที่มุ่งเน้นในด้ำนทุนองค์กำร 

(Organization Capital) ซึ่งเป็นควำมสำมำรถขององค์กำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์และช่วยในด้ำนกำรจัดกำร
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ขององค์กำร ได้แก่ ปัจจัยต่ำงๆ ภำยใน
องค์กำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กำร เช่น วัฒนธรรม ผู้น ำ 
กำรอุทิศตนและควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรจัดกำรควำมรู้ ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง       
ต่อกำรช่วยให้องค์กำรสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ กำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำร        
จึงสำมำรถช่วยให้กำรขับเคลื่อนประสิทธิภำพขององค์กำรทั้งด้ำนกระบวนกำรท ำงำนภำยในให้สูงขึ้น และท ำให้
เกิดคุณค่ำกับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย  

 กรมปศุสัตว์ได้ก ำหนด “ค่านิยมของกรมปศุสัตว์” ซ่ึงจะเป็นฐำนของกำรสร้ำงวัฒนธรรมของ
องค์กำร โดยจะเป็นสิ่งที่ก ำหนดถึงพฤติกรรมของบุคลำกร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกรมปศุสัตว์ เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล บรรลุตำมพันธกิจ ภำรกิจ เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่กรมปศุสัตว์
ก ำหนด ดังนี้  
 ค่านิยมกรมปศุสัตว์ “I2-SMART” (ไอ-ทู-สมาร์ท) 
 I : Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรม โดยกรมปศุสัตว์ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ข้ำรำชกำรของกรมฯ มุ่งสร้ำง
นวัตกรรมทำงด้ำนปศุสัตว์ขึ้น เพ่ือเป็นฐำนควำมรู้ที่ส ำคัญของกำรพัฒนำด้ำนกำรปศุสัตว์ไทย และเป็นเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ส ำคัญ ส ำหรับกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรปศุสัตว์ไทย 
 I : Integration บูรณาการการท างาน เจ้ำหน้ำที่ข้ำรำชกำรกรมปศุสัตว์ต้องตระหนักถึงกำรท ำงำน
ร่วมกัน เป็นทีมในทุกแผนก ทุกเครือข่ำย เชื่อมโยง สอดประสำนกัน อย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้กำรบูรณำกำรร่วมกัน
ทั้งองค์กำร 
 S : Standard มีมาตรฐาน กำรมุ่งเน้นควำมมีมำตรฐำนในทุกๆ ภำรกิจที่ด ำเนินกำร ต้องกำรกระตุ้นให้  
ทั้งกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงควำมมีมำตรฐำน ในทุกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตั้งแต่งำนประชำสัมพันธ์ไปจนถึง
โครงข่ำย กำรผลิต กำรสร้ำงตรำสินค้ำ 
 M : Mastery ท างานอย่างมืออาชีพ กรมปศุสัตว์ต้องตระหนักและระลึกถึงควำมเป็นมืออำชีพอยู่เสมอ   
ในทุกๆ ควำมรับผิดชอบ เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรท ำงำนของกรมปศุสัตว์ไปสู่ควำมเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้น 
 A : Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กำรปรับบุคลิกภำพของกรมปศุสัตว์ให้มี          
ควำมคล่องตัวและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง เป็นหัวใจส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรขับเคลื่อนกรมปศุสัตว์ ภำยใต้
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลำจำกปัจจัยภำยนอกที่ยกต่อกำรควบคุม          
หำกกรมปศุสัตว์และบุคลำกรมีควำมยืดหยุ่นและสำมำรถปรับตัวกับสถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้ นได้อย่ำงรวดเร็ว         
ย่อมเกิดผลกระทบในเชิงลบได้ต่ ำ 
 R : Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ หนึ่งในหน้ำที่หลักของเป็นมนุษย์              
คือกำรรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ โดยเฉพำะกำรท ำหน้ำที่ขององค์กรอย่ำงกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงำน
ของรัฐจ ำเป็นต้องตระหนัก เข้ำใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นส ำคัญ เพ่ือลดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบที่อำจจะ
เกิดข้ึนในกำรท ำงำน 



 
 

 T : Teamwork มุ่งม่ันในการท างานร่วมกัน  หัวใจหลักของบุคลิกกรมปศุสัตว์ที่เปลี่ยนไป คือกำรยึดถือ
และมุ่งมั่นกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ตลอดทั้งเครือข่ำยทั้งภำยในกรมปศุสัตว์ ระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ สอดประสำน
กับภำคเอกชน ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพ    
ของกำรท ำงำนในภำคกำรปศุสัตว์ทั้งระบบ 

 กรมปศุสัตว์ ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้น    
ในเรื่องกำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) เพ่ือช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภำพขององค์กำรทั้งด้ำนกระบวนกำรท ำงำน
ภำยในหน่วยงำนให้สูงขึ้น และท ำให้เกิดคุณค่ำกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในปีงบประมำณ 2561 
เห็นควรก ำหนดให้กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) เป็นกิจกรรมหลักในกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของ           
ทุกหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของกรมปศุสัตว์อย่ำงยั่งยืน แต่อย่ำงไร     
ก็ตำมวัฒนธรรมองค์กำรจะสร้ำงประโยชน์ให้แก่องค์กำรหรือหน่วยงำนได้ ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมองค์กำรนั้นเหมำะสมกับ
หน่วยงำนนั้นๆ ซึ่ งควำมเหมำะสมของวัฒนธรรมองค์กำรของแต่ละหน่วยงำน มีควำมแตกต่ำงกันไป                   
ตำมสภำพแวดล้อมของหน่วยงำน ลักษณะขององค์กำร ฯลฯ อีกทั้ง กำรจะมีวัฒนธรรมองค์กำรที่เข้มแข็งได้นั้น
จ ำเป็นต้องอำศัยระยะเวลำที่ยำวนำน  ควำมเข้มแข็งของผู้น ำ ตลอดจนควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของคน        
ในองค์กำร ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงำนพิจำรณำเลือกด ำเนินกิจกรรมที่ต้องกำรสร้ำงหรือส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน เพ่ือเป็นรำกฐำนของกำรประพฤติปฏิบัติให้เกิดควำมก้ำวหน้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน 
และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กำรของกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยพิจำรณำจัดกิจกรรมจำก ค่านิยมกรมปศุสัตว์         
“I2-SMART” นอกเหนือจำก Teamwork อีกอย่ำงน้อย 2 ค่ำนิยม ทั้งนี้  เพ่ือให้ทัศนคติหรือควำมรู้สึก               
ของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กำรยอมรับในค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กำร มีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับองค์กำร 
และยินดีใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตนเองมีอยู่อย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ         
และมีประสิทธิผล บรรลุตำมพันธกิจ ภำรกิจ เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน หมำยถึง กระบวนกำรส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยสอดคล้องกับแนวทำงที่หน่วยงำน
รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดก ำหนด โดยพิจำรณำ 2 มิติ ประกอบด้วย มิติกระบวนกำรและมิติผลลัพธ์ 

 มิติกระบวนกำร พิจำรณำจำกกระบวนกำรที่หน่วยงำนด ำเนินกำรเพื่อท ำให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำย       
ที่ก ำหนดไว้ โดยใช้มุมมองของ ADLI 

Approach  หมำยถึง กำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรที่เป็นระบบชัดเจนท ำซ้ ำได้ 
Deployment หมำยถึง กำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงครอบคลุมทุกข้ันตอนตำมแผนและทุกหน่วยงำน 
Learning หมำยถึง กำรติดตำมประเมินผล เรียนรู้สิ่งที่ด ำเนินกำร และน ำมำปรับปรุงแก้ไข 
Integration หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยที่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำง

เดียวกันทั้งระบบ ได้แก่ เป้ำหมำย แผน กำรด ำเนินงำน กำรวัดวิเครำะห์ และกำรปรับปรุง ทั้งในระดับกระบวนงำน 
หน่วยงำน และองค์กำร 

 มิติผลลัพธ์ พิจำรณำจำกกำรพัฒนำปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน ตำมแนวทำงที่
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดก ำหนด โดยใช้มุมมองของ LeTCI 
   Level หมำยถึง ผลกำรด ำเนินกำรเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 Trend หมำยถึง แนวโน้มของผลกำรด ำเนินกำร 
 Comparison หมำยถึง กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนอื่น 
 Integration หมำยถึง ผลลัพธ์มีควำมน่ำเชื่อถือและมีควำมสอดคล้องกับกระบวนกำรและเป้ำหมำย

ของหน่วยงำน 

 



 
 

แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. หน่วยงำน (ส ำนัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พท.กทม.) จัดท ำแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กำรของหน่วยงำน โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนจัดกิจกรรม ดังนี้ 

     1.1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) เป็นกิจกรรมหลักในกำรส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน 

     1.2 เลือกด ำเนินกิจกรรมที่หน่วยงำนต้องกำรสร้ำงหรือส่งเสริมให้เกิดข้ึนกับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กำรของกรมปศุสัตว์ต่อไป โดยพิจำรณำจัดกิจกรรมจำก  ค่านิยม           
กรมปศุสัตว ์“I2-SMART” นอกเหนือจำก Teamwork อีกอย่ำงน้อย 2 ค่ำนิยม  

     ให้หน่วยงำนจัดท ำแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด และ     
ส่งให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. หน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของหน่วยงำน 
3. หน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรตำมแบบฟอร์มและส่งให้           

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหลักภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
4. กองกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินกำรเสนอกรมปศุสัตว์
และส่งรำยงำนผลกำรประเมินให้กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ก ำหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ระดับคะแนนที่ 1–3 พิจำรณำจำกมิติกระบวนกำร โดยพิจำรณำจำกควำมก้ำวหน้ำของขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

2. ระดับคะแนนที่ 4–5 พิจำรณำจำกมิติผลลัพธ์ โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อตกลงที่
ก ำหนด 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 1 จัดท ำแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัดได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้ำหมำย

และหลักเกณฑ์กำรประเมินผลตัวชี้วัดอย่ำงชัดเจน โดยน ำเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน (ผอ.ส ำนัก/กอง 
ปศข. 1-9 และ ปศ.พท.กทม.) ให้ควำมเห็นชอบ และส่งแผนให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ระดับ 2  ถ่ำยทอดแนวทำงสู่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
 ก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร 
 ส ำนัก/กอง /สนง.ปศข.1-9 และ สนง.ปศ.พท.กทม. ก ำกับ ติดตำมประเมินผล และรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำร และส่งให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดภำยในระยะเวลำ     
ที่ก ำหนด 

ระดับ 3  จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งตำมก ำหนดเวลำ 
 ติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน พร้อมระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินกำร และน ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน 



 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 
ระดับ 4 

 
 
 
 
 
 

พิจำรณำจำกกำรจัดส่งแผนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
หลักตัวชี้วัดก ำหนด 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนนควำมตรงเวลำ 

ตรงเวลำ ไม่ตรงเวลำ 
ส่งแผนฯ ได้ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 0.50 0 
ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 0.50 0  

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 

พิจำรณำจำกร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำร   
ของหน่วยงำน 

คะแนนที่ได้ 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 
ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กำรของ
หน่วยงำน 

80 85 90 95 100 

 

 
แนวทางการประเมินผล : 

1. ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ ที่แสดงถึงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและผลลัพธ์จำก      
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 

2. กำรสังเกตกำรณ์ กระบวนกำรวำงแผน กำรสื่อสำร กำรปฏิบัติงำน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภำพแวดล้อม
กำรท ำงำน กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน กำรท ำให้กระบวนกำร
ปฏิบัติงำนมีควำมยั่งยืน 

 
ผู้ประเมินผล :  
 1. ประเมินผลตนเอง 

2. คณะกรรมกำรฯ 
3. เจ้ำภำพหลักตัวชี้วัดเป็นผู้ประเมินผล ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
รำยชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นำยไตรเทพ  ณรงค์อินทร์ 
2. นำงสำวรวิวรรณ  สุวรรณพันธ์ 
3. นำงสำวศุนิศำ พินธะ 

0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 
0-2653-4444 ต่อ 2121-3 

 
 

 

 

 

 

 

 


