สิ่งที่สงมาดวย 1
รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)

ประเด็นการประเมินผล: การพัฒนาองคการ
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
น้ําหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :
• การพัฒนาบุคลากร เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน อันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ
• ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน 3 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
ตัวชี้วัด
11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
11.2 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รวม

น้ําหนัก
(รอยละ)
2
1.5
1.5
5

ตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ
น้ําหนัก : รอยละ 2
คําอธิบาย :
• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ เปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาพรวมใน
ปจจุบันของจังหวัดทั้งโครงสรา งของหนวยงานในจังหวัด จํานวนบุคลากร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธร ะหวางหนวยงานกับผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชน ความทาทายที่สําคัญในเชิง
ยุทธศาสตรที่จังหวัดเผชิญอยู รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของจังหวัด ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อนําไปใชประกอบเปนขอมูลการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fl) และวางแผนพัฒนาบุคลากรไดครอบคลุมทุกกลุม
เกณฑการใหคะแนน :
วัดความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ โดยเกณฑการใหคะแนน
แบงออกเปนดังนี้
1

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายหลังวันที่ 1 เมษายน 2556
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 และรายงานมี
ความครบถวนและทันสมัย

เงื่อนไข :
1. จัดทําขอมูลลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมที่ 1 : รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
(รายละเอียดตามภาคผนวก 1 และสามารถดาวนโหลดไฟลไดจากเว็บไซตสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเขาที่เมนู ศูนยความรู>
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556) โดยจังหวัดตองจัดทําขอมูล
ใหครบถวน และทันสมัยเปนปจจุบัน
2. จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการตามแบบฟอรม 1 พรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556
ตัวชี้วัดที่ 11.2 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
• ส ว นต า งระหว า งความเห็ น และความสําคั ญ ตอ ความพึง พอใจในการพั ฒ นาบุ คลากร เปน การ
ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากรขององคการ (Human Resource
Development Survey) ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization
Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็น
และความสําคัญขององคการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนาองคการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปนการวัดที่มุงเนนในเรื่องการกําหนดนโยบาย
และเปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความกาวหนาในสายงาน
และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ จังหวัดควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเปนทุนขององคการ
(Human Capital) เพื่ อ ให ไ ด มาซึ่ ง การใช ป ระโยชน พั ฒ นาศั กยภาพ และการสร า งมู ล ค า อย างต อ เนื่ อ งแก
บุ คลากรให มี ความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่ จําเปน ในการปฏิบั ติง าน รวมถึ งแรงจู ง ใจและความ

2

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
จงรักภักดีตอองคการ อันนําไปสูการเพิ่มคุณคาผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และสงผลใหองคการมี
ความสามารถ สรางความไดเปรียบในการดําเนินงาน และความสําเร็จขององคการ
• ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development Survey) ประกอบดวย 10 ขอคําถาม ดังนี้
1. จัง หวัด ที่ขา พเจา ปฏิบัติง านอยูมีน โยบายและเปา หมายดา นการบริห ารทรัพยากรบุคคล 1
ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารใหบุคลากรทราบ
2. จังหวัด ที่ ขา พเจ า ปฏิ บั ติงานอยูมีการมอบหมายบุคลากรอยางชัดเจน เพื่อสนับ สนุน ใหการ
ดําเนินการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของจังหวัด
3. จังหวัด/หนวยงาน2 ที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรไว ซึ่งทําใหอัตราการโอน/ลาออกมีแนวโนมลดลง
4. จังหวั ดที่ ขา พเจ า ปฏิบั ติงานอยูมีฐ านขอมูล ทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง ทันสมัย และ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนรูและการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางฝายบริหารกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน และระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเอง
6. แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของจั ง หวั ดที่ ขาพเจ าปฏิบั ติง านอยูมี ความสอดคลองกับ ทิศ ทาง และ
ยุทธศาสตรของจังหวัด
7. บุคลากรในจังหวั ดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพีย ง
พอที่จะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาใหขาพเจาปฏิบัติงานไดดีขึ้น เชน
การสอนงาน (Coaching) เปนตน
9. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการ
และผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
10. การพั ฒ นาความรู ทั ก ษะที่ ข า พเจ า ได รั บ ช ว ยให ข า พเจ า มี ค วามชํ า นาญ และสามารถ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น
หมายเหตุ :

1

เป า หมายด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล หมายถึ ง สภาพในอนาคตหรื อ ระดั บ ผลการ
ดําเนินการด านการบริหารทรั พยากรบุคคลที่จังหวัดตองการบรรลุ เชน การมอบหมายงาน การเรี ยนรูของ
บุคลากร การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน การรักษาบุคลากรใหอยูกับจังหวัด เปนตน
2
จังหวัด/หนวยงาน หมายถึง จังหวัด หรือ สํานักงานจังหวัด หนวยงานภายในจังหวัด ขึ้นอยูกับ
ระดับหรือตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจ
3

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
เกณฑการใหคะแนน :
สูตรคํานวณคะแนน เปนการนําคาเฉลี่ยของผลสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ
(GAP) ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของทุกจังหวัด (คาเฉลี่ยกลาง) มากําหนดเปนเกณฑการใหคะแนน
โดยแบงเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 :
กรณีที่ 2 :
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP)
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
ครั้งที่ 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง
(GAP) ครั้งที่ 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
สูตรการคํานวณ
ระดับคะแนน
สูตรการคํานวณ
1
X2 ≥ Xmax
1
X2 ≥ Xmax
2
2
3
4
5
หมายเหตุ :

3

X2 = X1

4
X2 ≤ X1

5

X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง

X1 คือ สวนตาง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 1
(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56)
X2 คือ สวนตาง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 2
(16 – 30 ก.ย. 56)
Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกจังหวัด
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งที่ 1
ผานระบบออนไลน
เงื่อนไข :
1. เพื่ อให ขอ มู ล ผลการประเมิน เปน ประโยชนต อ การพัฒ นาองค ก าร ผูเ ข า ตอบแบบสํ า รวจ
ออนไลนตองปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ ไมนอยกวา 6 เดือน
2. หากมีผูตอบนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางตามหลักสถิติที่กําหนดไว (สามารถตรวจสอบจํานวน
ผูตอบขั้นต่ําของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนนเทากับ 1.0000 คะแนน
เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทนในการประเมินผลได

4

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
3. สว นต างระหวา งความเห็นและความสําคัญ ตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคก าร
(GAP) มีคาสูงสุดเทากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้หากสวนตางมีคาสูง แสดงวา สิ่งที่
บุคลากรในองคการมีความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคการโดยการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข
ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่ตองกําหนด
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน เชน หลักสูตร/หัวขอการพัฒนา วิธีการในการพัฒนาบุคลากรแตละ
กลุ มเป าหมาย ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ เปน ตน โดยแผนพัฒ นาบุคลากรที่จัดทําขึ้น ควรสอดคลองกับ
ทรัพยากรและความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร และผลสํารวจตามตัวชี้วัดที่ 11.2
• วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจใน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรของบุ ค ลากรในองค ก าร ซึ่ ง ได จ ากแบบสํ า รวจการพั ฒ นาองค ก าร (Organization
Development Survey) ผานระบบออนไลน ครั้งที่ 1 ประกอบกับขอมูลกรอบโครงสรางอัตรากําลังของ
บุคลากรในองคการ และพันธกิจหนาที่ของจังหวัด
เกณฑการใหคะแนน :
วั ด ความสํ า เร็ จ ของผลลั พ ธ จ ากการจัด ทํ า แผนพัฒ นาบุ ค ลากรของจั ง หวัด ประจํา ป งบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2
แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
3
แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็น
ในแบบฟอรม แตไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห หรือ ไมครบถวน
ตามประเด็นในแบบฟอรม แตสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
4
แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็น
ในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
5
แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็นใน
แบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะหและผลการสํารวจครั้งที่ 2
5
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เงื่อนไข :
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขา
และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของจั ง หวั ด โดยข อ มู ล ป จ จั ย นํ า เข า ได แ ก ผลการสํ า รวจออนไลน ค รั้ ง ที่ 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และลักษณะสําคัญขององคการ
2. จัดสงแผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรมที่ 2 :
แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) โดยจังหวัดตองระบุ
ขอมูลใหครบถวน และสอดคลองกับปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พรอมบันทึก
ในแผนซีดีรอม ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ หากจังหวัดสงขอมูลลาชาจะถูกหัก
คะแนน 0.2 คะแนน
3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร หาก Gap
จากการประเมิ น ความพึ งพอใจของบุ คลากรภายในองคการลดลงในประเด็น ที่ตรงกับ กิจ กรรมการพั ฒ นา
บุคลากร จังหวัดจะไดคะแนนในตัวชี้วัดนี้เทากับ 5
เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 11 :
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 11 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร เปนการคํานวณจาก
คาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 11.1 ตัวชี้วัดที่ 11.2 และตัวชี้วัดที่ 11.3 ดังนี้
น้ําหนักรอยละ คะแนนที่ไดรับ คะแนนถวงน้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(Wi)
(SMi)
(Wi x SMi)
11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
2
SM1
(W1 x SM1)
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
11.2 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ
1.5
SM2
(W2 x SM2)
ตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
1.5
SM3
(W3 x SM3)
แผนพัฒนาบุคลากร
รวม
∑ Wi
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi
โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
น้ําหนัก : รอยละ 3
คําอธิบาย :
• ระบบสารสนเทศ เปนทุนขององคการที่รวมถึงสารสนเทศ (Information) ความรู (Knowledge)
และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององคการ
• การพัฒนาทุนสารสนเทศใหมีคุณคาและทันสมัย มีความตอเนื่องทันเหตุการณ และสามารถใช
สารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนําขอมูลเขา ผานระบบการประมวลผล คํานวณ วิเคราะหและแปล
ความหมายเปนขอความที่สามารถนําไปใชประโยชนได จะชวยใหองคการสามารถนําขอมูลมาตัดสินใจแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
ดังนั้น ทุนสารสนเทศจึงเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญขององคการ ไมวาจะเปนดานขอมูล ระบบ และเครือขาย
ที่จะสามารถสงเสริมใหคนในองคการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปนการประเมินผลโดยใชการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชงานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ เพื่อวัดเรื่องการจัดการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยดานประสิทธิผลจะ
มุงเนนที่ประโยชนของการใชงานสารสนเทศที่สะทอนในรูปแบบความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศตอ
ระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานขอมูล (Database) และระบบเครือขาย (Network) และการทํางาน
อย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ จะมุ งเนน ที่ คุณลั กษณะจําเปน ตอการใชงานระบบสารสนเทศผานเว็บ ไซตและระบบ
Intranet ของหนวยงาน
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
ตัวชี้วัด
12.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงาน
สารสนเทศ
12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รวม

น้ําหนัก
(รอยละ)
1.5
1.5
3
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ตัวชี้วัดที่ 12.1 สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
สวนตางระหว างความเห็น และความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ เปนการ
ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจ
การพัฒนาองคการ (Organization Deveopment Survey)
ขอคําถามในแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ ประกอบดวย 6 ขอคําถาม ดังนี้
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความพรอมใชงาน4 ชวยให
ขาพเจาปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
12. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถจัดการแกไขปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉินไดในระยะเวลาที่เหมาะสม (เชน ไฟดับ ไวรัส เปนตน)
13. ขอมูลและสารสนเทศ5 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูไดถูกนํามาใชประโยชนในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของขาพเจา
14. ฐานขอมูล6 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู สามารถใชงานไดอยางสะดวก เขาถึงไดงาย
คนหาขอมูลที่ตองการไดรวดเร็ว
15. ฐานขอมูลของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถสนับสนุนการสื่อสารองคความรู (KM)
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices)
16. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงาน และนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานได
หมายเหตุ :

3

ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ หมายถึง ระบบขอมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณดาน
ฮารดแวรที่เกี่ยวของกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรม
ปฏิบัติการซอรฟแวรตาง ๆ ภายในจังหวัด
4
ความพรอมใชงาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานไดเมื่อตองการ โดยสามารถเขาถึงหรือเรียกใชงานไดอยางราบรื่น
5
ขอมูลและสารสนเทศ
ขอมูล (Data) หมายถึง ขาวสาร เอกสาร ขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณตาง ๆ ของจังหวัด
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูล ตาง ๆ ที่ไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
ประมวลผลหรือวิเคราะหสรุปผลดวยวิธีการตาง ๆ แลวเก็บรวบรวมไว เพื่อนํามาใชประโยชนตามตองการ
8
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6

ฐานข อ มู ล หมายถึ ง การรวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น เข า ไว ด ว ยกั น อย า งมี ร ะบบมี
ความสัมพันธระหวางขอมูลตาง ๆ ที่ชัดเจน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการชวยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บอยูในแหลงที่
ผูเกี่ยวของสามารถเขาใชไดโดยสะดวก (อยูในรูปแบบไฟล Microsoft Excel เปนอยางต่ํา)
เกณฑการใหคะแนน :
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP) ครั้งที่ 1 โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 :
กรณีที่ 2 :
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP)
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
ครั้งที่ 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง
(GAP) ครั้งที่ 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
สูตรการคํานวณ
ระดับคะแนน
สูตรการคํานวณ
1
X2 ≥ Xmax
1
X2 ≥ Xmax
2
2
3
4
5
หมายเหตุ :

3

X2 = X1

4
X2 ≤ X1

5

X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง

X1 คือ สวนตาง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 1
(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56)
X2 คือ สวนตาง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 2
(16 – 30 ก.ย. 56)
Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกจังหวัด
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งที่ 1
ผานระบบออนไลน
เงื่อนไข :
1. ตัวชี้วัด 12.1 หากมีผูตอบนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางตามหลักสถิติที่กําหนดไว (สามารถ
ตรวจสอบจํานวนผูตอบขั้นต่ําของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนน
ตัวชี้วัดนี้เทากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทน ในการประเมินผลได
9

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
2. สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ (GAP)
มีคาสูงสุดเทากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้ หากสวนตางมีคาสูง แสดงวาสิ่งที่
บุคลากรในองคการมีความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคการโดยการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข
ตัวชี้วัดที่ 12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
• จํ า นวนข อมู ล เชิ ง ประจั กษ ดา นประสิท ธิภ าพของระบบสารสนเทศ เป น การประเมิน จาก
หลักฐาน ณ จังหวัด ใน 10 ขอ โดยมีแนวทางการตรวจประเมิน ดังนี้
ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
เกณฑการตรวจประเมิน
ของระบบสารสนเทศ
1. มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมที่ใชสนับสนุนการ
มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมอยางนอยทุกประเด็น
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรของแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานภายในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบสนับสนุนการวิเคราะหผลการ
มีการนําขอมูลและสารสนเทศของจังหวัด มาใชในการ
ดําเนินการ
วิเคราะหผลการดําเนินการ และนําไปปรับปรุง/พัฒนางาน
3. มีระบบตรวจสอบความถูกตอง และความ
มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูลและ
นาเชื่อถือของขอมูลที่จัดเก็บ ในระบบ
การจัดเก็บขอมูล รวมถึงการดําเนินการตามแผนการ
ฐานขอมูล
จัดเก็บและตรวจสอบขอมูลแตละประเภทในระบบ
ฐานขอมูล ในระยะเวลาที่เหมาะสม
มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง (Login) ที่สามารถ
Verify User name และ Password
4. มีการอัพเดทขอมูลที่จําเปนอยางสม่ําเสมอและ
ทันทวงที

มีการตรวจรอบของการจัดเก็บขอมูลแตละประเภท
พรอมที่จะนําไปใชประโยชนอยูเสมอ

5. มีระบบสืบคนขอมูลบนเว็บไซตของจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ

มีระบบการสืบคนขอมูล (Search Engine) บนเว็บไซต
ของจังหวัด ที่สามารถคนหาไดถูกตองสอดคลองกับ
ความตองการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ
6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนของผูใชงาน
7. มีแนวทาง/มาตรการปองกันความเสียหายและ
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Backup)

8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

เกณฑการตรวจประเมิน
มีการนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนจาก
ผูใชงานสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (back up) ในระบบ
Intranet อยางนอย 2 ครั้ง/สัปดาห และในระบบ
Internet อยางนอย 1-2 ครั้ง/เดือนหรือตามความ
เหมาะสมของแตละหนวยงาน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก
ความสําคัญ ปริมาณงาน Transaction และสถิติความ
เสียหายที่พบในอดีตที่ผานมา
มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเครือขายครอบคลุมทุกโฮสต (Host)
รวมถึงเสนทางที่ขอมูลอาจเดินทาง เพื่อปองกัน
ทรัพยากร ระบบสารสนเทศ และขอมูลบนเครือขาย
ภายในจังหวัด
มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใชงานระบบ
สารสนเทศของจังหวัด และตรวจตราการละเมิดความ
ปลอดภัยที่มีตอระบบขอมูล ที่เปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

9. มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ

มีแผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ และกระบวนการที่แสดงถึงการตอบสนอง
ตอการบุกรุกที่เสี่ยงตอการทํางานของระบบสารสนเทศ
ที่ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่องภายใตภาวะวิกฤต (เชน ไฟไหม น้ําทวม
แผนดินไหว เปนตน) เพื่อใหสามารถลดความเสียหายได
อยางรวดเร็ว รวมถึงการปองกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
และดําเนินการตามแผน

10. มีระบบ Access Right ที่ถูกตองและทันสมัย

มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและระบบขอมูลให
เหมาะสมกับการเขาใชงานของผูใชงานระบบและหนาที่
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานกอนเขา
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
ขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศ

เกณฑการตรวจประเมิน
ใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รหัสผาน (Password) เมื่อผูใชงานระบบลาออก พน
จากตําแหนง หรือยกเลิกการใชงาน และมีการทบทวน
สิทธิ์การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนนตัว ชี้วัดที่ 12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษด านประสิทธิภ าพของระบบ
สารสนเทศ มีดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
การประเมิน
น้ําหนัก
1
2
3
4
5
12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษ
1.5
≤6
7
8
9
10
ดานประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ
เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 12 :
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 12 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เปนการคํานวณ
จากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 12.1 และ 12.2 ดังนี้
น้ําหนักรอยละ คะแนนที่ไดรับ คะแนนถวงน้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(Wi)
(SMi)
(Wi x SMi)
12.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
1.5
SM1
(W1 x SM1)
ความสําคัญตอความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ
12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
1.5
SM2
(W2 x SM2)
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
รวม
∑ Wi
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
ลําดับที่ของตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
น้ําหนัก : รอยละ 3
คําอธิบาย :
• การประเมินความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการวัดที่มุงเนน ใน
3 เรื่อง ดังนี้
1. ความสอดคลองเชื่ อมโยงกันในองคการ ไดแก ทิศทางขององคการ (Direction) ผูนํา
(Leadership) วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน (Culture and Climate)
2. ความสําเร็จขององคการ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาที่ (Accountability) การจูงใจ
(Motivation) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา/หัวหนางานและการกํากับติดตาม (Coordination and
Control) และ การทํางานเปนทีม (Teamwork)
3. การสรางสิ่งใหม ไดแก การปรับตัวใหทันกับสถานการณภายนอก (External Orientation)
และการสรางนวัตกรรมและการเรียนรู (Innovation and Learning)
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัดยอย ดังนี้
ตัวชี้วัด
13.1 สวนตางระหวางความเห็น และความสําคัญ ตอความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
รวม

น้ําหนัก
(รอยละ)
1.5
1.5
3

ตัวชี้วัดที่ 13.1 ส ว นต า งระหว า งความเห็ น และความสํ า คั ญ ต อ ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นาปรั บปรุ ง
วัฒนธรรมองคการ
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
• ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการประเมินโดยใชแบบสํารวจ
บรรยากาศภายในองคการ (Organization Climate Survey) ผานระบบออนไลน ซึ่งจะรวมอยูในแบบสํารวจ
การพัฒนาองคการ (Organization Deveopment Survey) และจะมีการประเมิน 2 ครั้ง โดยใชการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญขององคการ (Gap) จากการสํารวจการพัฒนา
องคการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
• ข อ คํา ถามในแบบสํา รวจบรรยากาศภายในองค ก าร (Organization Climate Survey)

ประกอบดวย 14 ขอ ดังนี้
17. ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยุทธของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู
18. ขาพเจาเชื่อมั่นวาผูบริหาร8 สามารถบริหารจัดการองคการใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร
19. ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา9 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานไดอยางอิสระ เพื่อการพัฒนาองคการใหดีขึ้น
20. สภาพแวดลอมการทํางาน10 ในปจจุบันทําใหขาพเจาทํางานอยางมีความสุข
21. ปริมาณงานที่ขาพเจาไดรับมอบหมาย มีความสมดุลกับเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
22. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน11 อยางเพียงพอ
23. ขาพเจามีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อใหจังหวัดที่ขาพเจา
ปฏิบัติงานอยูบรรลุเปาหมาย
24. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการใหรางวัลหรือยกยองชมเชยบุคลากรที่ทุมเทใหแก
องคการอยางเหมาะสม
25. ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน12 ไดตลอดเวลา รวมทั้งไดรับ
การสนับสนุนเพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ
26. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของขาพเจามักจะติดตามความคืบหนาของงาน เพื่อชวยเหลือ
ในการปฏิบัติงาน
27. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสงเสริมการทํางานเปนทีม เพื่อใหเกิดความรวมมือ และการ
ทํางานที่มีคุณภาพดี
28. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง13 ของสถานการณ
ภายนอกที่สงผลตอการบรรลุภารกิจ
29. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการนําการเรียนรูจากบุคลากรภายใน ผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนทํางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
30. ขาพเจารูสึกวางานของขาพเจามีความทาทาย และชวยใหขาพเจาไดเรียนรู พัฒนาทักษะ
ความสามารถใหม ๆ และมีประสบการณมากขึ้น
หมายเหตุ :

8

ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารของจังหวัด ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด
ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบริหารของจังหวัด หรือ ผูบังคับบัญชาชั้นตน ขึ้นอยูกับ
ระดับหรือตําแหนงของผูตอบแบบสํารวจ
10
สภาพแวดลอมการทํางาน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวบุคลากรในจังหวัด ที่เอื้ออํานวยให
คนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรดวย อาจเปนไดทั้งสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ เชน วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน สถานที่ทํางาน แสง เสียง อุณหภูมิ เปนตน และสภาพแวดลอมทาง
9

15

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
เศรษฐกิจและสังคม เชน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การบังคับบัญชา คาตอบแทนสวัสดิการ เปนตน และ
สภาพแวดลอมอื่น ๆ
11
อุปกรณและเครื่องมือที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ที่
จังหวัดจัดหาใหบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใหพิจารณาตามความจําเปน
12
ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน หมายถึง ผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนากลุม/ฝาย)
13
ปรับตัวไดไวตอการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่จังหวัดมีความตื่นตัว สามารถยืดหยุนและ
ปรับตัวใหทันตอเหตุการณตาง ๆ ที่มีผลตอการดําเนินการตามยุทธศาสตร เชน การเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล เปนตน
เกณฑการใหคะแนน :
การกําหนดสูตรคํานวณคะแนน มีความสอดคลองกับผลการสํารวจสวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP) ครั้งที่ 1 แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 :
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ (GAP)
ครั้งที่ 1 นอยกวาหรือเทากับคาเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
สูตรการคํานวณ
1
X2 ≥ Xmax
2
3
4
5
หมายเหตุ :

กรณีที่ 2 :
สวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญตอ
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ
(GAP) ครั้งที่ 1 มากกวาคาเฉลี่ยกลาง
ระดับคะแนน
สูตรการคํานวณ
1
X2 ≥ Xmax
2
3

X2 = X1

4
X2 ≤ X1

5

X2 ≤ คาเฉลี่ยกลาง

X1 คือ สวนตาง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 1
(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56)
X2 คือ สวนตาง (Gap) จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ครั้งที่ 2
(16 – 30 ก.ย. 56)
Xmax คือ คาสูงสุดของคาเฉลี่ยสวนตางระหวางความเห็นและความสําคัญ (Gap) ครั้งที่ 1 ของทุกจังหวัด

ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบคาเฉลี่ยกลาง และคา Xmax พรอมผลการสํารวจครั้งที่ 1
ผานระบบออนไลน
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
เงื่อนไข :

1. ตั ว ชี้ วั ด 13.1 หากมี ผู ต อบน อ ยกว า จํ านวนกลุ ม ตัว อย างตามหลั กสถิ ติ ที่กํ า หนดไว (สามารถ
ตรวจสอบจํานวนผูตอบขั้นต่ําของแตละจังหวัดไดจากหนาเว็บไซตระบบการสํารวจออนไลน) จะไดคะแนน
ตัวชี้วัดนี้เทากับ 1.0000 คะแนน เนื่องจากไมสามารถนําผลการสํารวจมาใชเปนตัวแทน ในการประเมินผลได
2. ส ว นต า งระหว า งความเห็ น และความสํา คัญ ตอความพึ งพอใจของผูใช งานสารสนเทศ (GAP)
มีคาสูงสุดเทากับ 9 (คํานวณจากคะแนนสูงสุด - คะแนนนอยสุด) ทั้งนี้ หากสวนตางมีคาสูง แสดงวาสิ่งที่
บุคลากรในองคการมีความเห็นกับความสําคัญที่องคการมุงเนนมีความแตกตางกันมาก ดังนั้น หนวยงานควร
ดําเนินการพัฒนาองคการโดยการหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
น้ําหนัก : รอยละ 1.5
คําอธิบาย :
• ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปนการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของจังหวัดที่มีความสอดคลองกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey) ผานระบบออนไลน ประกอบกับขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดจากการคนหา
สาเหตุ และวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญ จังหวัดอาจจัดทําเปนแผนพัฒนาองคการ เพื่อกําหนดกิจกรรมและ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยเนนดําเนินการในเรื่องที่สําคัญที่มีผลกระทบตอองคการสูง นอกจากนี้ในการทําแผน
ตองคํานึงถึงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม ควรกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดปงบประมาณ และควรมีการติดตามวาแผนดําเนินการครบถวน ตรงตามกําหนดระยะเวลาหรือไม ควรมี
การรายงานใหผูบริหารทราบเปนระยะ ๆ การทําแผนที่ดีควรทําใหครอบคลุม โดยสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึง คือ
การสื่อสารภายในองคการใหรูวาจังหวัดมีแผนที่จะพัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการ
สรางบรรยากาศที่ดีภายในองคการ
เกณฑการใหคะแนน :
วัดความสําเร็จของผลลัพธจากการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปนดังนี้
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
1
จัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไมครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และขาดความสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
3
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม แตไมสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห หรือ ไมครบถวน
ตามประเด็นในแบบฟอรม แตสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
4
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตาม
ประเด็นในแบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
5
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบถวนตามประเด็นใน
แบบฟอรม และสอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะหและผลการสํารวจครั้งที่ 2
เงื่อนไข :
1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ โดยวิเคราะหขอมูลปจจัยนําเขาที่เปนผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรในองคการ ซึ่งไดจากแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development
Survey) ผานระบบออนไลน ในครั้งที่ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ใหสอดคลองกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
2. จัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตาม
แบบฟอรมที่ 2 : แบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร/แผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก 1) โดยจังหวัดตองระบุขอมูลใหครบถวน ถูกตอง และสอดคลองกับปจจัยนําเขาที่ใชในการวิเคราะห
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 พรอม
ทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ทั้งนี้ หากจังหวัดสงขอมูลลาชาจะถูกหักคะแนน 0.2 คะแนน
3. ผลการสํารวจครั้งที่ 2 จะถูกนํามาตรวจสอบความสอดคลองกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องคการ หาก Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองคการ ลดลงในประเด็นที่ตรงกับ
กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการจังหวัดจะไดคะแนนในตัวชี้วัดนี้เทากับ 5
เกณฑการคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ 13 :
การคํานวณตัวชี้วัดที่ 13 ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ เปน
การคํานวณจากคาคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดที่ 13.1 และตัวชี้วัด 13.2 ดังนี้
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รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)
ตัวชี้วัด
13.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
รวม
โดยที่ :
W หมายถึง
SM หมายถึง
i หมายถึง
∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักรอยละ
(Wi)
1.5

คะแนนที่ไดรับ
(SMi)
SM1

คะแนนถวงน้ําหนัก
(Wi x SMi)
(W1 x SM1)

1.5

SM2

(W2 x SM2)

∑ Wi

∑ (Wi x SMi)
∑ Wi

น้ําหนักของตัวชี้วัด
คะแนนที่ไดจากการเทียบกับเกณฑการใหคะแนนของแตละตัวชี้วัด
ลําดับทีข่ องตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นตามแนวทางการดําเนินงาน
ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
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คําอธิบายเพิ่มเติม การประเมินผานระบบสํารวจออนไลน (Survey Online) :
• ผูตอบแบบสํารวจตองตอบครบทุกประเด็นขอคําถาม ทั้งในสวนความเห็น และสวน
ความสําคัญ
- ความเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูตอบแบบสํารวจตอขอคําถามในขณะที่ตอบ
แบบสํารวจ
- ความสําคัญ หมายถึง ผูตอบแบบสํารวจรูสึกวาขอคําถามนั้นเปนเรื่องสําคัญใน
ขณะที่ตอบแบบสํารวจ
• ผูตอบแบบสํารวจตองเปนขาราชการสวนภูมิภาคสังกัดจังหวัดนั้น ๆ หรือหาก
เปนขาราชการในอัตราชวยราชการ ตองปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้น ๆ ไมนอยกวา 6 เดือน
(ตองเปนขาราชการสวนภูมิภาคเทานั้น)
• จํานวนผูตอบแบบสํารวจตองมีไมนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางที่คํานวณไดตามหลัก
สถิติ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ Taro Yamane เนื่องจากเปนหลัก
สถิติที่ยอมรับและนิยมใชกันมาก รวมถึงการทราบขนาดประชากรที่แนนอน โดยใชขอมูลจํานวน
ขาราชการจากรายงานลักษณะสําคัญองคการของจังหวัด
• สูตรของ Taro Yamane ที่ใชในการคํานวณ คือ
n=

N
1 + Ne 2

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
(ใชที่ระดับความเชื่อมั่น = 95%)
• จังหวัดสามารถตรวจสอบจํานวนผูตอบแบบสํารวจขั้นต่ําของแตละจังหวัดไดจาก
หนาเว็บไซตระบบสํารวจออนไลน
• ขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดสามารถเขามาตอบแบบสํารวจได 1 ครั้ง ในแตละ
รอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไมไดระบุกลุมตัวอยางไว เพียงแตกําหนดจํานวนขั้นต่ําที่จะ
เขาตอบแบบสํารวจที่สามารถเปนตัวแทนของประชากร ทั้งนี้ หากขาราชการเขามาตอบแบบ
สํารวจจํานวนมากเทาไร จะทําใหทราบขอมูลที่เปนความจริง และนําไปสูการพัฒนาไดดียิ่งขึ้น

20

รายละเอียดตัวชี้วัด มิติภายในดานการพัฒนาองคการ (จังหวัด)

ความเห็นด้วย

หลักการประเมินจากการสํารวจ Organization Development Survey คือการทําให GAP นอย
ที่ สุ ด ซึ่ งเป น ส ว นต า งระหวางปจ จัย ด านระดับ ความสํา คัญ และความเห็น ของบุคลากรภายใน
องคการ (Gap)

ความสําคัญ

• การใหคะแนนจะประเมิน จากแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งเปนการ
เปรี ย บเที ย บส ว นต า งระหว า งป จ จัย ดานระดับ ความสําคั ญ และความเห็ น ของบุคลากรภายใน
องคการ และนํามาหาคาเฉลี่ยของสวนตางระหวางปจจัยดังกลาวตามสูตรการคํานวณดังนี้
หรือ

x หมายถึง

โดยที่
คาระดับความเห็นของแตละขอคําถาม
(ความเห็น หมายถึง ความรูสึกของผูตอบแบบสํารวจตอขอคําถามในขณะที่ตอบ
แบบสํารวจ)

Y หมายถึง คาระดับความสําคัญของแตละขอคําถาม
(ความสําคัญ หมายถึง ผูตอบแบบสํารวจรูสึกวาขอคําถามนั้นเปนเรื่องสําคัญที่มี
ประโยชนหรือมีผลกระทบตอองคการในขณะที่ตอบแบบสํารวจ)

i หมายถึง ลําดับที่ของขอคําถามที่กําหนดขึ้น

"เครื่องมือการประเมินผลดานการพัฒนาองคการนี้ จะเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาองคการ
ดังนั้น การประเมินที่ตรงกับขอเท็จจริงจะเกิดประโยชนตอจังหวัดมากที่สุด"
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ทั้งนี้ จังหวัดสามารถพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ตามปฏิทินการดําเนินการดังตอไปนี้
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1. บุคลากรของจังหวัดตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 1 (Pre-test) ผาน
ระบบสํารวจออนไลน

(17 ธ.ค. 55 – 4 ม.ค. 56)

2. สกพร. ประมวลผล Organization Development Survey และ
จังหวัดเขาตรวจสอบผลการสํารวจผานระบบสํารวจออนไลน เพื่อนําไป
จัดทําแผนพัฒนาองคการ

5 - 15 ม.ค. 56

3. จังหวัดจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององคการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอรมที่ 1 ใหครบถวนและทันสมัย

ธ.ค. 55 – มี.ค. 56

4. จังหวัดนําขอมูลปจจัยนําเขาที่สําคัญตามผลการสํารวจมาจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ ซึ่งประกอบดวยแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใหผลสํารวจครั้งที่ 2 มี Gap ลดลง

ธ.ค. 55 – มี.ค. 56

5. จังหวัดจัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการ ตามแบบฟอรมที่ 1
แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ ตาม
แบบฟอรมที่ 2 พรอมทั้งบันทึกในแผนซีดีรอม ใหสํานักงาน ก.พ.ร.

ภายใน 1 เม.ย. 56

6. จังหวัดดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการเพื่อลดสวนตางระหวาง
ปจจัยดานระดับความสําคัญและความเห็นของบุคลากรภายในองคการ
(Gap) ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ และวัฒนธรรม
องคการใหดีขึ้น

ม.ค. – 15 ก.ย. 56

7. บุคลากรของจังหวัดตอบแบบสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 2 (Post-test) ผาน
ระบบสํารวจออนไลน

(16 – 30 ก.ย. 56)

8. สํานักงาน ก.พ.ร. ประมวลและแจงผลสํารวจการพัฒนาองคการ
(Organization Development Survey) ครั้งที่ 2 ผานระบบออนไลน
เพื่อใหจังหวัดไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาองคการตอไป

ภายใน 15 ต.ค. 56

9. ผูตรวจประเมินเขาตรวจขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัด ในรอบ 12 เดือน

ภายใน ธ.ค. 56
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หนวยงานผูรับผิดชอบ : กลุมบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
ผูรับผิดชอบ
1. นางสาววิริยา เนตรนอย
2. นางมนัสสิรี เจียมวิจิตร
3. นางสาวอรญาณี สุนทรัช
4. นางนิธินุช จรุงเกียรติ
แนวทางการประเมินผล :
การประเมินผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 11.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ

ตัวชี้วัดที่ 11.2 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 12.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 13.1 สวนตางระหวางความเห็นและ
ความสําคัญตอความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองคการ

หมายเลขโทรศัพท
0 2356 9942
0 2356 9999 ตอ 8985
0 2356 9999 ตอ 8916
0 2356 9999 ตอ 8804

จังหวัด
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก
 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากระยะเวลาในการ
จัดสงรายงานลักษณะสําคัญขององคการไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556
และรายงานมีความครบถวนและทันสมัย
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวบรรลุผล ไดแก
 การเขาตอบแบบสํารวจ Organization
Development Survey ผานระบบสํารวจ
ออนไลน ของขาราชการสวนภูมิภาคใน
จังหวัดไดครบตามจํานวนตัวอยางที่กําหนด
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด ประกอบกับจํานวนผูเขาตอบ
แบบสํารวจออนไลนไมนอยกวากลุมตัวอยางที่
กําหนด
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การประเมินผล
ชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 13.2 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

ตัวชี้วัดที่ 12.2 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดาน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

จังหวัด
ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ
เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผล ไดแก
 แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556
 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากแผนฯ มีความ
ครบถวนตามประเด็นในแบบฟอรม และ
สอดคลองกับขอมูลปจจัยนําเขาที่ใชในการ
วิเคราะห และผลการสํารวจครั้งที่ 2
 เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดําเนินการ
ของตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผล ไดแก
 จํานวนขอมูลเชิงประจักษดานประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศตามเกณฑการประเมิน
 การคิดคะแนนจะพิจารณาจากเกณฑการให
คะแนนของตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
น้ําหนัก

: รอยละ 4

คําอธิบาย :
• ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เปนการวัด
ประเมินจากระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการเมื่อเทียบกับคาเปาหมายในแผนการดําเนินการ (Action Plan)
• เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ใหเกิดผลสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม รวมทั้งสอดคลองกับแนวทางดําเนินการตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
เพื่อการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยา งยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ตลอดจนเปนการผลักดันใหสวนราชการและจังหวัดดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของสวนราชการ
และจั ง หวั ด อั น จะเป น การสร า งความโปรง ใสในการปฏิ บั ติ ร าชการ ป อ งกั น ความเสี่ ย งและลดการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นภายในหนวยงาน
เหตุผล

:
การดําเนินการตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการของสวน
ราชการและจังหวัด เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลขอ 1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครั ฐ อย า งจริ งจั ง และแผนการส งเสริมและพัฒ นาธรรมาภิบ าลในภาคราชการเพื่อการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดีอยางยั่งยืน จึงตองมีการติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและจังหวัดใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม
ตารางและสูตรการคํานวณ :
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การคํานวณคะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับคาเปาหมาย (ระดับคะแนนที่ 2-5)
1 KPI
3 คะแนนที่ได
ความสําเร็จเมือ่
คาคะแนน
การ
น้ําหนัก
คะแนนเฉลี่ย
(n)

เทียบกับคา
เปาหมาย

(Xi)

n1

ต่ํากวา

n2
n3
คาเฉลี่ยคะแนน

จัดกลุม

(Wi)

0

P1

2.0

เทากับ

1

P2

1.5

สูงกวา

2

P3

1.5

P4

1.0

2

(C)

ถวงน้ําหนัก
(C x Wi)

(C x Wi) + 1.0

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จในการดําเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสําเร็จ
ถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดในระดับคะแนนที่ 2-5
1 ดําเนินการไดตามแผนงานที่วางไว และมีการรายงานผลความกาวหนาครบถวน เทากับ 1 คะแนน
ตามที่กําหนด (ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเอกสารสงสํานักงาน ก.พ.ร.)
2
เทากับ 2 คะแนน
3 คะแนนเฉลี่ยความสําเร็จถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับ
เทากับ 3 คะแนน
4 คาเปาหมาย
เทากับ 4 คะแนน
5
เทากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ :
การถวงน้ําหนักเปนไปตามการวิเคราะหจัดกลุมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของสวนราชการและ
จังหวัด ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใส
ในการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยพิ จ ารณาจากผลกระทบของข อเสนอการเปลี่ ย นแปลงฯ ที่ค าดวา จะเกิด ขึ้ น กั บ
ประเทศชาติและประชาชน (Process Impact) และประสิทธิภาพของแผนการดําเนินการ (Effectiveness of
Proposed Action) สามารถจัดแบงออกไดเปน 4 กลุม ดังนี้
P1 – เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงและแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง
P2 – เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบสูงแตแผนการดําเนินการยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
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P3 – เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ําแตแผนการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูง
P4 – เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ที่มีผลกระทบต่ําและแผนการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพ
(รายชื่อหนวยงานและกระบวนงานตามการจัดกลุมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ สํานักงาน ก.พ.ร. จะแจงใหทราบ
ภายในเดือนมกราคม 2556 ทางเว็บไซต)
เกณฑที่ใชในการจัดแบงกลุมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ มีดังนี้
ผลกระทบของ
ขอเสนอการ
เปลี่ยนแปลงฯ

ประสิทธิภาพ
ของแผนการ
ดําเนินการ

เงื่อนไข

ลําดับความสําคัญต่ํา (Low)
1) ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนต่ํา
2) ผลกระทบตอสังคมต่ํา
3) ผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจต่ํา
4) ผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศต่ํา
5) จํานวนขอรองเรียนต่ําหรือไมอยูในความ
สนใจของประชาชน
1) ยังระบุปญหาไดไมชัดเจน
2) แนวทางแกไขยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน
- เนนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
- เนนการสื่อสาร ประชาสัมพันธเพียงดานเดียว
- เนนการซื้อวัสดุอุปกรณ

ลําดับความสําคัญสูง (High)
1) ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนสูง
2) ผลกระทบตอสังคมสูง
3) ผลกระทบตอมูลคาทางเศรษฐกิจสูง
4) ผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศสูง
5) จํานวนขอรองเรียนสูงหรืออยูในความสนใจ
ของประชาชน
1) ระบุปญหาไดถูกตองชัดเจน
2) แนวทางแกไขมีประสิทธิภาพสูง เชน
- การปรับขั้นตอนกระบวนงาน
- การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
สนับสนุนการดําเนินงาน
- การลดดุลยพินิจของเจาหนาที่
- การสรางกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
- การใหประชาชนมีสวนรวม
- การพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ
กระบวนงานใหม
3) ตัวชี้วัดการดําเนินงานมีความทาทายและ
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด

: รายงานผลไมตรงตามความเปนจริง (รายละเอียดที่รายงานผานระบบสารสนเทศไมตรงกับที่ไป
ตรวจจริง) หัก 0.5 คะแนน
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แนวทางการประเมินผล :
• ประเมินผลตามความสําเร็จในการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับคาเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนการ
ดําเนินงาน (Action Plan) ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ โดยประมวล
จาก
o ผลการรายงานความกาวหนาผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
o เอกสารที่สงสํานักงาน ก.พ.ร.
o ผลจากการตรวจติดตามในพื้นที่จริง
o ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานรอบ 3 6 และ 9
เดือน
หนวยงานผูรับผิดชอบ : กลุมวิชาการ สํานักงาน ก.พ.ร.
1.
2.
3.
4.
5.

ผูรับผิดชอบ
นางสาวมนวดี จันทิมา
นางโชติมา สงวนพันธ เวชพร
นางสาวกฤษณา แกวดวง
นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท
นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล

หมายเลขโทรศัพท
0 2356 9923
0 2356 9999 ตอ 8933
0 2356 9932
0 2356 9999 ตอ 8978
0 2356 9907
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

- แบบฟอรมที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
- แบบฟอรมที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ

ภาคผนวก 2
- แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey)
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ภาคผนวก 1
แบบฟอรมที่ 1 รายงานลักษณะสําคัญขององคการ

รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
จังหวัด............................
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คําอธิบายการตอบคําถาม
รายงานลักษณะสําคัญขององคการ
 สวนราชการในที่นี้ หมายถึง “จังหวัด” ที่ดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององคการ ใหสวนราชการพิจารณาบทบาทหนาที่ ผูรับบริการ
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหนวยงานที่อยูในสังกัดของสวนราชการ
 การตอบคํ าถามจะตองพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกันทั้งในสวนของลักษณะ
สําคัญขององคการ และระหวางหมวดตาง ๆ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เปนคําถามบังคับที่สวนราชการตองตอบคําถาม โดยมีขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือวาไดตอบคําถามในขอนั้น ๆ แลว
 คําถามที่ ไมมี เครื่องหมาย (#) เปนคําถามที่สวนราชการตองตอบคําถาม แตการตอบ
คํ า ถามดั งกล า วอาจจะยั ง ไม มี ความสมบูร ณ ก็ได ทั้ง นี้ อาจเนื่องจากตองใชเ วลาในการรวบรวมข อมู ล และ
สารสนเทศ หรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดสวนราชการยังไมไดดําเนินการ ใหสวนราชการตอบ
วา “ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก...” (ใหระบุปญหาหรือสาเหตุที่ยังไมไดดําเนินการ)
 คําถามที่สวนราชการมีลักษณะงานไมเกี่ยวของกับเรื่องนั้น ใหตอบวา “สวนราชการมี
ลักษณะงานไมเกี่ยวของกับคําถามในขอนี้”
 การตอบคําถาม ใหสวนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององคการที่เกี่ยวของในแตละ
คําถาม โดยใชวิธีการพรรณาความ ใชแผนภาพประกอบ หรือใชตาราง ตามความเหมาะสมในแตละคําถาม
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ลักษณะสําคัญขององคการ
ลักษณะสําคัญขององคการแสดงใหเห็นภาพรวมของสวนราชการ บงบอกถึงสภาพแวดลอมดานการ
ปฏิ บั ติการของส วนราชการ ความสั มพัน ธที่สําคัญ ภายในและภายนอกสวนราชการ สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และความ ทาทายเชิงยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ลักษณะสําคัญขององคการแสดงบริบทเพื่อใหเขาใจสวนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้นําและจัดลําดับ
ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่สวนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ตอไป
กรุณาตอบคําถามดังตอไปนี้
1. ลักษณะองคการ
เป นการกล าวถึ งสภาพแวดล อมในการปฏิ บั ติ ภารกิ จของส วนราชการ และความสั มพั นธ ที่ สํ า คั ญ กั บ
ประชาชนผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม
ก. ลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

- พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง (#)
- มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ (#)
- วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก คานิยม และวัฒนธรรมของสวนราชการคืออะไร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา อายุ สายงาน
ระดับตําแหนง ขอกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เปนตน (#) (ใหใชขอมูลบุคลากรของสวนราชการ ณ
วันปจจุบันที่สวนราชการทําการประเมิน)
สวนราชการมีเทคโนโลยี อุป กรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ อะไรบาง
ใหบริการและการปฏิบัติงาน (#)

ในการ

สวนราชการดํ าเนินการภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง (#) (ให ระบุ
เฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการสงมอบบริการหลักของสวนราชการเทานั้น)
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ข. ความสัมพันธภายใน ภายนอกองคการ
(6)

โครงสรางองคการ และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด (#)

(7)
ใดบาง

(8)

สวนราชการหรือองคการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันมีหนวยงาน
มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน (#)
- ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางไร

- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง (#)
- กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญ
อะไรบาง (#)
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันคืออะไร (#)

2. ความทาทายตอองคการ
เปนการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแขงขัน ความทาทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร และระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ
ก. สภาพการแขงขัน
(9)
- สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปนเชนใด (ใหสวนราชการตอบ
ตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)
- ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขันในแตละประเภทเปนเชนใด
- ประเด็ น การแข ง ขั น คื อ อะไร และผลการดํ า เนิ น การป จ จุ บั น ในประเด็ น ดั ง กล า วเมื่ อ
เปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร
(10)
- ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันคืออะไร
- ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร
(11)
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขันมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง
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(12)

ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และขอมูลเชิงแขงขันมีอะไรบาง (ถามี)

ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
(13)
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร (#)
- ความทาทายตามพันธกิจ
- ความทาทายดานปฏิบัติการ
- ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(14)
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการที่ดี
อยางตอเนื่องมีอะไรบาง (#)
(15)

ภายในองคการมีแนวทางในการเรียนรูขององคการและมีการแลกเปลี่ยนความรูอยางไร (#)

**************************
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แบบฟอรมที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ
ชื่อสวนราชการ/จังหวัด

_____________________________________ ชื่อผูรับผิดชอบหลัก/หนวยงาน

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป งปม. พ.ศ. 2556
ปจจัยการสํารวจ

คําถามการสํารวจ
ออนไลน

Gap

____________________________________

 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองคการ ประจําป งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา

ขอมูลปจจัยนําเขาในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ *

ตัวชี้วัด

เปาหมาย/
ผลลัพธ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความเห็นเพิ่มเติมของผูบริหาร

หมายเหตุ :

* ขอมูลปจจัยนําเขาในการจัดทําแผน ไดแก
ผลการสํารวจที่มี Gap สูง ยุทธศาสตร พันธกิจ และ
ความทาทายองคการ ฯลฯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงนาม ....................................................... ผูบริหาร
(

)

วันที่อนุมัติ .........................................
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แผนการดําเนินงานตาม

 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป งปม. พ.ศ. 2556

 แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒธรรมองคการ ประจําป งปม. พ.ศ. 2556

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา…………………………………………………………………………………………………
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
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ภาคผนวก 2
แบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในสวนของการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชงานสารสนเทศ และระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองคการ วัดจากผลการประเมิน
ของบุคลากรในองคการ โดยใชแบบสํารวจการพัฒนาองคการ (Organization Development Survey) ซึ่ง
แบงการวัดเปน 2 สวน คือ ระดับความเห็นและระดับความสําคัญ โดยแตละสวนแบงระดับการประเมิน
(Scale) เปนระดับ 1 - 10 (นอยไปหามาก)
ปจจัยการสํารวจ

คําถาม

Human Capital Survey
HRM

ระดับความเห็น
1
นอย

ระดับความสําคัญ

10 1
มาก นอย

10
มาก

1. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูม ีนโยบายและ
เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล1 ที่ชัดเจน
และมีการสื่อสารใหบุคลากรทราบ
2. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูม ีการมอบหมาย
บุคลากรอยางชัดเจน เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการ
บรรลุวสิ ัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของจังหวัด
3. จังหวัด/หนวยงาน2 ที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีแนวทาง
ในการเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรไว ซึ่งทําให
อัตราการโอน/ลาออกมีแนวโนมลดลง
4. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูม ีฐานขอมูลทรัพยากร
บุคคลที่มีความถูกตอง ทันสมัย และนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูม ีการสงเสริมใหมี
กิจกรรมการเรียนรูและการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางฝายบริหารกับบุคลากรผูป ฏิบัติงาน และระหวาง
ผูปฏิบัติงานดวยกันเอง
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HRD

คําถาม

6. แผนพัฒนาบุคลากรของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยู
มีความสอดคลองกับทิศทาง และยุทธศาสตรของจังหวัด
7. บุคลากรในจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีความรู
ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุภารกิจขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
8. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานมีบทบาทในการสงเสริม
และพัฒนาใหขาพเจาปฏิบัติงานไดดีขึ้น เชน การสอน
งาน (Coaching) เปนตน
9. ขาพเจาไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากความตองการ และผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
10. การพัฒนาความรู ทักษะที่ขาพเจาไดรับชวยให
ขาพเจามีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติงานไดดีขึ้น

ระดับความเห็น
1
นอย

ระดับความสําคัญ

10 1
มาก นอย

10
มาก

Information Capital Survey

System

Database

Network

11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ของจังหวัดที่ขาพเจา
ปฏิบัติงานอยูมคี วามพรอมใชงาน4 ชวยใหขาพเจา
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
12. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถจัดการแกไข
ปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมือ่ เกิดสถานการณฉุกเฉิน
ไดในระยะเวลาที่เหมาะสม (เชน ไฟดับ ไวรัส เปนตน)
13. ขอมูลและสารสนเทศ5 ของจังหวัดที่ขาพเจา
ปฏิบัติงานอยูไดถูกนํามาใชประโยชนในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของขาพเจา
14. ฐานขอมูล6 ของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบตั ิงานอยู
สามารถใชงานไดอยางสะดวก เขาถึงไดงาย คนหาขอมูล
ที่ตองการไดรวดเร็ว
15. ฐานขอมูลของจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถ
สนับสนุนการสื่อสารองคความรู (KM) และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในเรื่องของวิธีการปฏิบตั ิที่ดี (Best/Good Practices)
16. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
และนํามาใชสนับสนุนการปฏิบตั ิงานได
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คําถาม

ระดับความเห็น
1
นอย

Organization Climate Survey

ระดับความสําคัญ

10 1
มาก นอย

10
มาก

ความสอดคลองเชื่อมโยงกันในองคการ (Alignment)
ทิศทางของ
17. ขาพเจาเขาใจทิศทางและกลยุทธของจังหวัดที่
องคการ
ขาพเจาปฏิบัติงานอยู
(Direction)
ผูนํา
18. ขาพเจาเชื่อมั่นวาผูบริหาร8 สามารถบริหารจัดการ
(Leadership)
องคการใหบรรลุเปาหมายไดตามยุทธศาสตร
19. ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา9 เปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบตั ิงานได
อยางอิสระ เพื่อการพัฒนาองคการใหดีขนึ้
วัฒนธรรม และ 20. สภาพแวดลอมการทํางาน10 ในปจจุบันทําให
บรรยากาศในการ ขาพเจาทํางานอยางมีความสุข
ทํางาน
21. ปริมาณงานที่ขาพเจาไดรับมอบหมาย มีความสมดุล
(Culture &
กับเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน
Climate)
22. ขาพเจาไดรับการสนับสนุนใหมีอุปกรณและ
เครื่องมือที่จําเปนตอการปฏิบตั ิงาน11 อยางเพียงพอ
ความสําเร็จขององคการ (Execution)
ความรับผิดชอบ 23. ขาพเจามีความมุงมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ในหนาที่
อยางเต็มที่เพื่อใหจังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูบรรลุ
(Accountability) เปาหมาย
การจูงใจ
24. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมกี ารใหรางวัลหรือ
(Motivation)
ยกยองชมเชยบุคลากรที่ทุมเทใหแกองคการอยาง
เหมาะสม
ความสัมพันธระหวาง 25. ขาพเจาสามารถขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา/
ผูบังคับบัญชา/
หัวหนางาน12 ไดตลอดเวลา รวมทัง้ ไดรับการสนับสนุน
หัวหนางาน และ เพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ
การกํากับติดตาม 26. ผูบังคับบัญชา/หัวหนางานของขาพเจามักจะติดตาม
(Coordination ความคืบหนาของงาน เพื่อชวยเหลือในการปฏิบตั ิงาน
& Control)
การทํางานเปนทีม 27. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสงเสริมการทํางาน
(Team)
เปนทีม เพื่อใหเกิดความรวมมือ และการทํางานที่มี
คุณภาพดี
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คําถาม

ระดับความเห็น
1
นอย

ระดับความสําคัญ

10 1
มาก นอย

10
มาก

การสรางสิ่งใหม (Renewal)
การปรับตัวใหทัน 28. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูสามารถปรับตัวไดไว
กับสถานการณ
ตอการเปลี่ยนแปลง13 ของสถานการณภายนอกที่สงผล
ตอการบรรลุภารกิจ
ภายนอก
(External
Orientation)
การสราง
29. จังหวัดที่ขาพเจาปฏิบัติงานอยูมีการนําการเรียนรู
นวัตกรรม และ
จากบุคลากรภายใน ผูร ับบริการ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
การเรียนรู
มาใชในการปรับปรุงกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอน
(Innovation & ทํางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
Learning)
30. ขาพเจารูส ึกวางานของขาพเจามีความทาทาย และ
ชวยใหขาพเจาไดเรียนรู พัฒนาทักษะความสามารถใหม ๆ
และมีประสบการณมากขึ้น
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