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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  
     
   รอบ  ๙  เดือน     
  

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  พล.ต.ต.พรหมธร  ภาคอัต 
                          พล.ต.ต.สมหมาย  กาญจนาภา 
                          พันต ารวจเอก กิจพิณิฐ  อุสาโห 
                            

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    
พ.ต.อ.ดามพ์  ทองใบ 
 พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต ์อินทรก าแหง 
 พ.ต.ต.ธนโชติ  บุญยงศ ์
ร.ต.อ.หญิง เสาวลักษณ์  ชัยนุกูลศิลา 
ร.ต.ท.หญิง อัมพร ผึ่งผาย 
ส.ต.ต.หญิง สุกัญญา  มาน้อย 

โทรศัพท์ :  ๐ ๒๕๑๓ ๐๙๖๖ โทรศัพท์ :   ๐ ๒๕๑๓ ๐๙๖๖ 

ค าอธิบาย :  
               การประเมินความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน  3 เรื่อง 
ดังนี้ 

 ๑.  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ ได้แก่ ทิศทางขององค์การ ( Direction) ผู้น า (Leadership) 
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างาน (Culture and Climate)  

 ๒ . ความส าเร็จขององค์การ  ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ ( Accountability) การจูงใจ (Motivation) 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา /หัวหน้างานและการก ากับติดตาม ( Coordination and Control) และ การท างาน
เป็นทีม (Teamwork)  

 ๓. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก ( External Orientation) และการ
สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)  
              ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ 

๑๐.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ๑.๕ 
รวม ๓ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม  

                   องค์การ 

น้ าหนัก : ร้อยละ ๑.๕  

ค าอธิบาย :  

      ระดับความส าเร็จของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็น 
การประเมินโดยใช้แบบส ารวจบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะ 
รวมอยู่ในแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ ( Organization Development Survey ) และจะมีการประเมิน ๒ ครั้ง โดยใช้
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความส าคัญขององค์การ ( Gap) จากการส ารวจการพัฒนาองค์การ 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

            ๑.  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่เป็นผลการประเมินความพึง 
พอใจของบุคลากรในองค์การ ซึ่งได้จากแบบส ารวจการพัฒนาองค์การ ( Organization Development Survey) ผ่าน
ระบบออนไลน์ ในครั้งท่ี ๑ มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้
สอดคล้องกับทรัพยากรและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
             ๒.  จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแบบฟอร์มที่ ๒ : 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยส่วนราชการต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ไปยัง
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ พร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม  
             ๓.  ผลส ารวจครั้งที่ ๒ จะถูกน ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ หาก 
Gap จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การลดลงในประเด็นที่ตรงกับกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ ส่วนราชการจะได้คะแนนในตัวชี้วัดนี้เท่ากับ ๕ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 

 ถ่วงน้ าหนัก 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ ส่วนต่างระหว่างความเห็น
และความส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

๑.๕ - -   

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

ค าอธิบาย : 

               ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เป็นการจัดท าแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ
ของส่วนราชการที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ( Organization 
Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ได้จากการค้นหาสาเหตุ และวิเคราะห์
จัดล าดับความส าคัญ ส่วนราชการอาจจัดท าเป็นแผนพัฒนาองค์การ เพ่ือก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน       
โดยเน้นด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญที่มีผลกระทบต่อองค์การสูง นอกจากนี้ในการท าแผนต้องค านึงถึงระยะเวลาของการ   
จัดกิจกรรม  ควรก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ และควรมีการ
ติดตามว่าแผนด าเนินการครบถ้วน ตรงตามก าหนดระยะเวลาหรือไม่ ควรมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ การท า
แผนที่ดีควรท าให้ครอบคลุม โดยสิ่งส าคัญที่จะต้อง ค านึงถึง คือการสื่อสารภายในองค์การให้รู้ว่าส่วนราชการมีแผนที่จะ
พัฒนาอะไร เพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในองค์การ 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑ จัดส่งแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ครบถ้วน
ตามประเด็นในแบบฟอร์ม และขาดความสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ 

๓ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

หรือ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นในแบบฟอร์ม แต่ สอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้า ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ 

๔ แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครบถ้วนตาม
ประเด็นในแบบฟอร์ม และสอดคล้องกับข้อมูลปัจจัยน าเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์  

                     ในรอบ ๙ เดือน เป็นการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งได้มีการด าเนินการถึงข้ันตอนที่ ๔   เป็นการติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ในรอบ ๙ เดือน  ว่าถึงขั้นตอนการด าเนินการระดับคะแนนที่เท่าใด ความคืบหน้าของผลการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การอยู่ในข้ันตอนที่เท่าใด ซึ่งผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน 

 ถ่วงน้ าหนัก 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ 

๑.๕ ๔ ๔  ๐.๐๖ 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
 

               เพ่ือให้การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ        
ในรอบ ๙ เดือน  ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
               ๑. ชี้แจงแนวทางและข้ันตอนการด าเนินการตามกรอบการประเมินผลฯ ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของ
การพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้กับบุคลากรในองค์การทุกระดับผ่านทางคู่มือ
การปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ตร. 
               ๒. ติดตามผลและวัดระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การภายในองค์การ 
              ๓. แจ้งให้หน่วยงานในองค์การรายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ พร้อมหลักฐานเอกสาร
ภาพถ่ายประกอบ 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
  
              ๑. ความร่วมมือของหน่วยงานภายในองค์การของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
              ๒. มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ตลอดจนให้ค าแนะน าในการด าเนินการตามตัวชี้วัดทุกขั้นตอน 
              ๓. เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าตัวชี้วัด ได้มีการประชุมหารือ ร่วมมือร่วมใจกันจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 
       
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
    

                 การท าความเข้าใจในเรือ่งตัวชีว้ัดท่ี ๑๐  ในแต่ละหน่วยงานยังขาดความเข้าใจในการจัดท าตัวชี้วัด และ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลง จนท าให้ขาดความต่อเนื่อง ในการจัดท าตัวชี้วัด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับช่วง
จัดท าตัวชี้วัดจะต้องท าความเข้าใจ ศึกษารายละเอียดและวิธีการจัดท าตัวชี้วัดใหม่จนอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในปีต่อไป :  

 
               เนือ่งจากตวัชี้วัดที ่๑๐  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  มุ่งเน้นใน ๓ เรื่อง    
คือ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในองค์การ  ความส าเร็จขององค์การ  การสร้างสิ่งใหม่  และจากการศึกษา ข้อค าถาม    
ที่ ๑๗ - ๓๐  รวม ๑๔ ข้อค าถาม เห็นได้ว่า ตัวที่วัดที่ ๑๐ มีความเก่ียวข้องกับภารกิจหลักของหลายหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงประสบผลส าเร็จได้  ซึ่งภารกิจหลักของ บช.ศ. เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดที่ ๑๐ เท่านั้น 
บช.ศ. เห็นว่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดที่ ๑๐ ควรมีการจัดท าแบบบูรณาการ    
โดยให้ สยศ. เป็นเจ้าภาพหลักผู้ประสานงานจัดท าตัวชี้วัดนี้ และหาก สยศ. มอบให้หน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักของ
ตัวชี้วัด เห็นควรให้มีการเรียกประชุมผู้จัดท าตัวชี้วัด เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าตัวชี้วัดให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันก็จะเกิดประสิทธิภาพในการจัดท าตัวชี้วัดและบรรลุตามตามประสงค์ของตัวชี้วัดดังกล่าว 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
 

1. โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของ ตร. พร้อมจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร 
การฝึกอบรม (เอกสาร ๑) 
2. ภาพกิจกรรมข้าราชการต ารวจที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. (เอกสาร ๒) 
                


