
คณะกรรมการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

แผนเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร
องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2565-2569



หน้า 1 จาก 25 
 

สารบัญ 
บทที่ 1 ................................................................................................................................................................... 2 

บทสรุปผู้บริหาร ................................................................................................................................................. 2 

บทที่ 2 ................................................................................................................................................................... 3 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร .............................................................. 3 

1. วัตถุประสงค์ .............................................................................................................................................. 3 

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................................... 3 

3. หลักการแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ................................................................... 3 

4. ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การเภสัชกรรม ................................................................................ 4 

5. ผลการด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ผ่านมา ........................................................... 5 

บทที่ 3 ................................................................................................................................................................... 6 

กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565-2569 ................................................................... 6 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยม ........................................................................ 7 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม ............................................................................... 8 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ............................................................................................... 9 

บทที่ 4 ................................................................................................................................................................ 10 

รายละเอียดแผนงาน ปี 2565 ......................................................................................................................... 10 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยม ..................................................................... 13 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม ............................................................................ 16 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ............................................................................................ 19 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................................... 22 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพันและค่านิยมองค์กร .............................................................. 22 

2. ตารางทวนสอบความเชื่อมโยงระหว่างค าถามตามแบบสอบถามและ Enabler ที่เก่ียวข้อง ................ 23 

 

  



หน้า 2 จาก 25 
 

บทที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้จัดท าแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (ปีงบประมาณ 2565 - 2569) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์กร จนน าไปสู่การเกิดวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การเภสัชกรรมบรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กร สนับสนุนการบรรลุน โยบายที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะนโยบายในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  

ในการจัดท าแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง 
คณะท างานระบบประเมินผลองค์กรตามระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) จึงท าให้เกิดการบูรณาการ  
การท างานร่วมกันระหว่างนโยบายขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งประเด็นส าคัญตามเกณฑ์         
แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ โดยกลยุทธ์ในการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

1. กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยม 
2. กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม 
3. กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม ได้ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนเสริมสร้างค่านิยมองค์กร 
โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ผลลัพธ์ทั้ง Output และ Outcome ตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้                 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร                
อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญในด้านต่างๆ ขององค์การเภสัชกรรมต่อไป 
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บทที่ 2  

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  

1. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีกรอบแนวทางการด าเนินการ การก ากับ การติดตามผลการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นระบบ 
สามารถติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 

- เพ่ือให้บุคลากรมีพฤติกรรมพึงประสงค์เป็นไปตามคู่มือการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร              
ขององค์การเภสัชกรรม 

- เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรขององค์การเภสัชกร ที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
สร้างคุณค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 
 

2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- บุคลากรเห็นทิศทางเข้าใจแนวทางในการท างานขององค์กรชัดเจนและปฏิบัติตนตามพฤติกรรมร่วมที่
องค์กรก าหนด ท าให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์และมุ่งสู่ความก้าวหน้า 

- บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  
- ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพตามสมรรถนะของบุคลากร 
- เสริมสร้างบรรยากาศการท างานที่สอดประสานกัน 
- เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. หลักการแนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

การขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงต้องท าหน้าที ่ ในการ
ก าหนดค่านิยม องค์กรโดยเสนอมุมมองใหม่ในการท างาน เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากร
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการให้บุคลากรได้เรียนรู้จากการปฏิบั ติจริง (Action 
Learning) และเป็นตัวอย่างที ่ดี ในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรเพื่อสร้างศรัทธาในการ             
น าค่านิยมองค์กรไปปฏิบัติของบุคลากร 

2. พนักงาน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญล าดับต่อมา ซึ่งการปฏิบัติตามค่านิยมอย่างเชื่อมั่นศรัทธา
และทั่วถึง จึงจะท าให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ  
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3. กระบวนการขับเคลื ่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  เป็นการบริหารจัดการที่จะให้เกิด
กรอบการด าเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจนและวัดผลสัมฤทธิ์ได้   
 

4. ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การเภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค่านิยมและวัฒนธรรม GPO  

Good Product 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการ
พัฒนา ต่อยอดความรู้ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ท่ี มี คุณภาพ มี ประสิ ทธิ ภาพระดั บสากล            
โดยค านึงถึงความปลอดภัย เพื่อส่งมอบให้ทุกคน
ในสังคม 
 

Good Services 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่น
ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว หาโอกาส
สร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการแบบใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้ าง
ประสบการณ์ท่ีประทับใจแบบเหนือความคาดหมาย 

Good governance 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น
เสมอ 

People Trust 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเคารพและ
ยอมรับในความแตกต่าง ให้เกียรติและไว้ใจ
กัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความใส่
ใจ แม้ไม่เห็นด้วย รวมท้ังรักษาค าพูดของ
ตนเอง รักษาความลับของผู้อื่ นและของ
องค์การ 
 

People Happiness 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีความสุขในงาน
ท่ีท า ยิ้มรับการเปลี่ยนแปลง สร้างและส่งต่อ
ความสัมพันธ์ท่ีดีให้แก่บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ 
 
 

People Knowledge 
 พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงจิตใจท่ีเปิดกว้าง พร้อม
เรียนรู้และรับสิ่ งใหม่ๆ มีความมานะในการ
ค้นคว้า หาข้อมูล แล้วน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ความช านาญ จนบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งเป้าไว ้
 
 
 

Ownership 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงจิตส านึกของความ
เป็นเจ้ าของ ตระหนักถึ งความส า คัญใน
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ พร้อมทุ่มเท
ความรู้ความสามารถและพลังในการท างาน
อย่างเต็มท่ี และระลึกอยู่เสมอว่าความส าเร็จ
ของหน่วยงานและองค์การ คือความส าเร็จ
ของตนเอง 
 

Optimist 
พฤติกรรมการแสดงออกถึงการมองโลกในแง่ดี 
พร้อมเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นด้วย
ความเชื่อว่าทุกเรื่องมีทางออก มองวิกฤตเป็น
โอกาส คิดสร้างสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก 
 

Open Mind 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเปิดใจรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้อื่น  ส่ง เสริมการมีส่วนร่วม  ไม่
รังเกียจ ความเห็นท่ีขัดแย้งหรือแตกต่าง เปิด
กว้างยอมรับแนวทางใหม่ๆ ท่ีไม่คุ้นชินหรือไม่เคย
ท า เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือการ
พัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 



หน้า 5 จาก 25 
 

5. ผลการด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ผ่านมา 

องค์การเภสัชกรรมก าหนดกลยุทธ์ในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งเน้นการสื่อสาร แลกเปลี่ยน            
ตอกย้ า และส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 3 ท าได้ วัดได้ ท าแล้วมีความสุข และกลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
มาตรฐานที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ ได้มีการส ารวจความผูกพันพนักงาน ค่านิยมองค์กร และความพร้อมของพนักงานในการขับเคลื่อน
องค์กรของพนักงานและลูกจ้างประจ าขององค์การเภสัชกรรม ประจ าปี 2564 พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวม               
อยู่ที่ระดับ 3.94 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจมาก โดยปัจจัยความพึงพอใจที่มีคะแนนสูงสุดคือ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง ส าหรับปัจจัยรางวัลเป็นปัจจัยที่ได้รับคะแนนต่ าที่สุด ความผูกพันในภาพรวม อยู่ที่ระดับ 4.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ผูกพันมาก พบว่าผลของปี 2564 แสดงแนวโน้มที่ลดลง อาจจะเนื่องจากภาระงานที่เพ่ิมขึ้นและความกังวลของ
บุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

จากผลส ารวจค่านิยมองค์กร 2564 ซึ่งเปรียบเทียบความเห็นว่าค่านิยมได้ถูกน ามาปฏิบัติกับองค์กรกับ
พฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ตอบ พบ GAP สูงที่สุด 3 อันดับ คือ Good Governance (ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น) 
People Trust (ให้เกียรติต่อกัน) และ People Knowledge (ใฝ่หาความรู้) โดย GAP ที่เกิดขึ้น ได้น าไปวางแผน
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565 เพ่ือท าการปิด GAP ดังนี้ 

 1. ทบทวนแผนแม่บทการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2565 – 2569 และ 
แผนปฏิบัติการ Core Value องค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยการมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้แสดงพฤติกรรมตามค่านิยมอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 2. จัดท าแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การเขียนค่านิยม
ออกมาให้ชัดเจนและมีคู่มือพฤติกรรม และการน าค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเข้ามาสู่การประเมินผลรายบุคคล 
รวมถึงการที่ผู้บริหารท าตัวเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดลงมาสู่พนักงาน การสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝั่งค่านิยม
องค์กร การใช้เครื่องมือด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีการวัดการแสดงออกของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
และให้คุณค่าหรือการยอมรับกับบุคคลที่แสดงออกของพฤติกรรม 
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บทที่ 3 

กลยุทธ์การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปี 2565-2569 

 เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด จึงได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ จ านวน         
3 กลยุทธ์ และก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดผลส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ของแต่ละกลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการ
รับรู้และเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามค่านิยม 

พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปสู่
การปฏิบัตไิด้อยา่งถูกต้อง 
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

- ร้อยละของพนักงานท่ีมี
ผลการรับรู้ค่านิยมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

80 82 84 86 88 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้าง
พฤติกรรมพึงประสงค์
ตามค่านิยม 

พนักงานมีพฤติกรรมพึง
ประสงคต์ามค่านยิม
องค์กร 

- ผลส ารวจพฤติกรรมตาม
ค่านิยมองค์กร 

3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 

- ผลส ารวจพฤติกรรมตาม
ค่านิยมด้าน RM, 
KM/IM, DT, SCM 

3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 

- ร้อยละของพนักงานท่ีมี 
Competency Gap ที่
สอดคล้องกับค่านยิม 

1.40 1.30 1.25 1.20 1.15 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
อย่างยั่งยืน 

พนักงานมีการปฏิบัติงาน
โดยใช้กรอบของค่านิยม
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กร และมผีลการ
ด าเนินงานท่ีด ี

- ผลประเมินช่องว่างของ
วัฒนธรรมองค์กร 

0.31 0.25 0.20 0.15 0.10 
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รายละเอียดของแผนการด าเนินการตามกลยุทธ์ มีดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. โครงการ Role Model  
 
 

จ านวนฝ่ายที่มี Role Model 
ตามเป้าหมาย  

ฝ่ายละ 1 
คน 

ฝ่ายละ 2 
คน 

ฝ่ายละ 3 
คน 

ฝ่ายละ 4 
คน 

ฝ่ายละ 5 
คน 

แผนกแผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

ผลส ารวจการรับรู้ของพนักงาน
ต่อพฤติกรรมของผู้บริหาร 

- 70 75 80 85 แผนกแผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

2. โครงการสื่อสาร สรา้งความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 

ร้อยละของพนักงานท่ีมีผลการ
รับรู้ค่านิยมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

80 82 84 86 88 กองประชาสัมพันธ์ 

3. กิจกรรม GPO Young Blood ความส าเร็จของการจดักิจกรรม 100 100 100 100 100 กองพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน 

4. โครงการ GPO Strong ความส าเร็จของการจดักิจกรรม 100 100 100 100 100 กองพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน 

5. กิจกรรมการปฐมนเิทศพนักงานใหม ่ ผลประเมินการรับรู้ค่านยิมหลัง
ปฐมนิเทศ 

70 70 70 70 70 ผ.พัฒนาหลักสูตรและ
ก ากับสายอาชีพ 

6. โครงการอบรมให้ความรู้ในการบรูณา
การเรื่องความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

ผลประเมินความรู้ด้านการ
บริหารความเสี่ยง 

80 80 80 80 80 กองบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

7. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านดิจิทัลเทคโนโลย ี

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรมทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินผลหลังอบรม 

80 80 80 80 80 กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. โครงการส ารวจความผูกพัน ความพึง
พอใจและค่านิยมองค์กร ประจ าป ี
2565 

ผลส ารวจพฤติกรรมตามค่านิยม
องค์กร 

3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 กองแรงงานสัมพันธ์
และสวสัดิการ 

ผลส ารวจพฤติกรรมตามค่านิยม
ด้าน RM, KM/IM, DT, SCM 

3.80 3.85 3.90 3.95 4.00 กองแรงงานสัมพันธ์
และสวสัดิการ 

2. การวัด Competency ที่สอดคลอ้งกับ
ค่านิยมองค์กร 

ร้อยละของพนักงานท่ีมี 
Competency Gap ที่
สอดคล้องกับค่านยิม 

1.40 1.30 1.25 1.20 1.15 ผ.แผนพัฒนาทุนมนุษย ์

3. กิจกรรม/แผนเสริมสร้างจรยิธรรม ผลส ารวจพฤติกรรมตามคู่มือ
จริยธรรม 

75 80 83 85 87 กองพัฒนาองค์กรเพื่อ
ความยั่งยืน 

4. กิจกรรมพัฒนานักการตลาด ผลวิจัยความพึงพอใจและความ
ผูกพันของลูกค้าองค์การเภสัช
กรรมในส่วนของพนักงานขาย 

4.42 4.44 4.46 4.48 4.50 ผ.พัฒนาหลักสูตรและ
ก ากับสายอาชีพ / ฝ่าย
ขายและการตลาด  

5. โครงการ Super Admin KM ของ
หน่วยงาน 

จ านวนฝ่ายที่มี Super Admin 
KM เป็นไปตามเป้าหมาย 

ฝ่ายละ 1 
คน 

ฝ่ายละ 1 
คน 

ฝ่ายละ 1 
คน 

ฝ่ายละ 1 
คน 

ฝ่ายละ 1 
คน 

ผ.แผนพัฒนาทุนมนุษย ์

6. การเสริมสร้างการรับรู้และการใช้งาน 
Dashboard ของผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตัิงาน 

ผลส ารวจพึงพอใจในการใช้งาน 
dashboard  

80 80 80 80 80 กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. โครงการ Wow Awards 2565 ความส าเร็จของการจดักิจกรรม ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างย่ังยืน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 

1. แผนเสริมสร้างและพัฒนา SCO ของ
แต่ละหน่วยงาน 

ร้อยละความส าเรจ็ของการ
จัดการความเสีย่งของ
หน่วยงาน 

Baseline Baseline 
+5 

Baseline 
+10 

Baseline 
+15 

Baseline 
+20 

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 

2. แผนเสริมสร้างความร่วมมือกับ
พันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา 

จ านวนความร่วมมือ/การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3. โครงการ Process Improvement 
ประจ าปี 2565 

จ านวนกระบวนการให้บริการที่
มีการปรับปรุงและไดผ้ลลัพธ์
ตามเป้าหมาย 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

จ านวนแผนกที่ม ีProcess 
Improvement เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

แผนกละ 
1 เรื่อง 

แผนกละ  
1 เรื่อง 

แผนกละ 
1 เรื่อง 

แผนกละ 
1 เรื่อง 

แผนกละ  
1 เรื่อง 

คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

4. โครงการ Process Innovation
ประจ าปี 2565 

จ านวนฝ่ายที่ม ีProcess 
Innovation เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ฝ่ายละ  
1 เรื่อง 

ฝ่ายละ  
1 เรื่อง 

ฝ่ายละ  
1 เรื่อง 

ฝ่ายละ  
1 เรื่อง 

ฝ่ายละ  
1 เรื่อง 

คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

5. โครงการ Wow Awards 2565 จ านวนโครงการนวตักรรมที่ส่ง
เข้าประกวด 

2 
โครงการ 

5  
โครงการ 

5 
โครงการ 

5 
โครงการ 

5  
โครงการ 

คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 
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บทที่ 4 

รายละเอียดแผนงาน ปี 2565 

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่ด าเนินการในปี 2565 มีดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยม 

แผนงาน/ โครงการ / 
กิจกรรม  

ตอบสนองค่านิยม 
ผู้รับผิดชอบ G 

product 
G 

service 
G 

governance 
P 

trust 
P 

happiness 
P 

knowledge 
O 

ownership 
O 

optimist 
O 

Open 
mind 

1. โครงการ Role Model x x x x x x x x x แผนกแผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

2. โครงการสื่อสาร สรา้ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมองค์กร 

x x x x x x x x x กองประชาสัมพันธ์ 

3. กิจกรรม GPO Young 
Blood  

x x x x x x x x x กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4. โครงการ GPO Strong   x       กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

5. กิจกรรมการปฐมนเิทศ
พนักงานใหม่ 

x x x x x x x x x ผ.พัฒนาหลักสูตร
และก ากับสายอาชีพ  

6. โครงการอบรมให้
ความรู้ในการบรูณาการ
เรื่องความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

  x   x x   กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

7. กิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลย ี

  x x   x  x กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม 

แผนงาน/ โครงการ / 
กิจกรรม  

ตอบสนองค่านิยม 
ผู้รับผิดชอบ G 

product 
G 

service 
G 

governance 
P 

trust 
P 

happiness 
P 

knowledge 
O 

ownership 
O 

optimist 
O 

Open 
mind 

1. โครงการส ารวจความ
ผูกพัน ความพึงพอใจ
และค่านิยมองค์กร 
ประจ าปี 2565 

    x     กองแรงงานสัมพันธ์
และสวสัดิการ 

 

2. การวัด Competency 
ที่สอดคล้องกับค่านิยม
องค์กร 

  x x  x x   ผ.แผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

3. แผนเสริมสร้าง
จริยธรรม 

  x x   x x  กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4. กิจกรรมพัฒนานักการ
ตลาด 

 x x x   x   ผ.พัฒนาหลักสูตร
และก ากับสายอาชีพ 
/ ฝ่ายขายและ
การตลาด 

5. พัฒนาทักษะ Super 
Admin KM ด้าน ดิจิทัล
ของหน่วยงาน 

  x x   x  x ผ.แผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

6. โครงการ Wow 
Awards 2565 

x x   x x x   ผ.แผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

7. การเสริมสร้างการรับรู้
และการใช้งาน 
Dashboard ของ
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตัิงาน 

  x x   x  x กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างย่ังยืน 

แผนงาน/ โครงการ / 
กิจกรรม  

ตอบสนองค่านิยม 
ผู้รับผิดชอบ G 

product 
G 

service 
G 

governance 
P 

trust 
P 

happiness 
P 

knowledge 
O 

ownership 
O 

optimist 
O 

Open 
mind 

1. แผนเสริมสร้างและ
พัฒนา SCO ของแต่ละ
หน่วยงาน 

  x   x x   กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

2. แผนเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับพันธมิตรด้าน
การวิจัยและพัฒนา 

x x       x สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3. โครงการ Process 
Improvement 
ประจ าปี 2565 

x x  x x  x x x คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

4. โครงการ Process 
Innovationประจ าปี 
2565 

x x  x x  x x x คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

5. โครงการ Wow 
Awards 2565 

x x  x x x x x x คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างการรับรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

- ผลส ารวจการรับรู้และเข้าใจพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 

ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการ Role Model  

- ทบทวนพฤติกรรม Role 
Model ของผู้บริหาร 

- ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือก 
และคัดเลือก Role Model 

- คัดเลือก Role Model 
 

จ านวนฝ่ายที่มี Role 
Model ตามเป้าหมาย  

            แผนกแผนพัฒนา
ทุนมนุษย ์
 
 
 
 
 
 

2 โครงการสื่อสาร สรา้งความ
เข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 

- ออกแบบสื่อ 
- สื่อสาร online/offline 

ภายในองค์กร 
- กิจกรรมประจ าปีต่างๆ  
- ประเมินผล 

 

ร้อยละของพนักงานท่ี
มีผลการรับรู้ค่านิยม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

            กองประชาสัมพันธ์ 
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ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 กิจกรรม GPO Young Blood 
- วางแผนกิจกรรม  
- เชิญผู้ปฏบิัติงานใหม ่
- จัดกิจกรรม (ดูงาน

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง อบรม
ภายใน) 

- สรุปผล 
 
 

ความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรม 

            กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4 โครงการ GPO Strong 
- วางแผนกิจกรรม 

ประสานงานหน่วยงาน
ภายนอก 

- จัดกิจกรรม (วันต่อต้านคอ
รับชัน วันต่อต้านทุจริต 
รณรงค์ให้ความรู้) 

- สรุปผล / รายงาน
คณะกรรมการ CG 

ความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรม 

            กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

5 กิจกรรมการปฐมนเิทศพนักงาน
ใหม ่
- บรรยาย 
- Work shop 
- ประเมินผล 

ผลประเมินการรับรู้
ค่านิยมหลังปฐมนิเทศ 

            ผ.พัฒนาหลักสูตร
และก ากับสาย
อาชีพ 
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ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การบูรณาการเรื่องความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
- วางแผน คัดเลือก

กลุ่มเป้าหมาย 
- จัดอบรม 
- ประเมินผล 

ผลประเมินความรู้ด้าน
การบริหารความเสี่ยง 

            กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

7 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านดิจิทลัเทคโนโลย ี
- วางแผนการอบรม คัดเลือก

กลุ่มเป้าหมาย 
- จัดอบรม  
- ประเมินผล 

 

ร้อยละของผูเ้ข้าอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลหลังอบรม 

            กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

- ผลส ารวจระดับพฤติกรรมตามค่านิยม 
- ผลส ารวจพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม RM, SM, DT, KM, IM 
- ระดับ Competency ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 

ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส ารวจความผูกพัน 
ความพึงพอใจและค่านิยม
องค์กร ประจ าปี 2565 
- ทบทวนแนวทางการส ารวจ 
- ออกแบบส ารวจ 
- ส ารวจ /วิเคราะหผ์ล 
- สรุป /จัดท ารายงาน 

 

- ผลส ารวจพฤติกรรม
ตามค่านิยมองค์กร 

- ผลส ารวจพฤติกรรม
ตามค่านิยมด้าน RM, 
KM/IM, DT, SCM 

            กองพนักงาน
สัมพันธ์และ
สวัสดิการ 

2 การวัด Competency ที่
สอดคล้องกับค่านยิมองค์กร 
- ทบทวน Competency ที่

สอดคล้องกับค่านยิม 
- จัดท าแบบประเมิน 
- วิเคราะหผ์ล 

 
 

ร้อยละของพนักงานท่ี
มี Competency 
Gap ที่สอดคล้องกับ
ค่านิยม 

            ผ.แผนพัฒนาทุน
มนุษย ์
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ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 กิจกรรม/แผนเสริมสร้าง
จริยธรรม 
- เผยแพรคู่่มือจรยิธรรม 
- จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้

ตามคู่มือ 
- ประเมินผล 
- สรุปผล 

ผลส ารวจพฤติกรรม
ตามคู่มือจริยธรรม 

            กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน 

4 กิจกรรมพัฒนานักการตลาด 
- อบรมให้ความรู ้
- ประเมินผล 
- โครงการวิจัยความพึงพอใจ 

ผลวิจัยความพึงพอใจ
และความผูกพันของ
ลูกค้าองค์การเภสัช
กรรมในส่วนของ
พนักงานขาย 

            ผ.พัฒนาหลักสูตร
และก ากับสาย
อาชีพ / ฝ่ายขาย
และการตลาด 

5 โครงการ Super Admin KM 
ของหน่วยงาน 
- อบรมให้ความรู ้
- แต่งตั้ง Super Admin KM 

ประจ าฝ่าย 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

จ านวนฝ่ายที่มี Super 
Admin KM เป็นไป
ตามเป้าหมาย (ฝา่ย) 

            ผ.แผนพัฒนาทุน
มนุษย ์

6 โครงการ Wow Awards 2565 
- วางแผนด าเนินโครงการ 
- ติดตามผลการด าเนินการ

ตามแผน 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

ความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรม 

            คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 
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ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 การเสริมสร้างการรับรู้และการ
ใช้งาน Dashboard ของ
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตัิงาน 
- ประชาสมัพันธ์ Dashboard  
- ใช้งาน Dashboard 
- ประเมินผล 

ผลส ารวจพึงพอใจใน
การใช้งาน 
dashboard  

            กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

- ผลส ารวจช่องว่างของวัฒนธรรมองค์กร 

ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  
ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 แผนเสริมสร้างและพัฒนา SCO ของแต่

ละหน่วยงาน 
- คัดเลือกและพัฒนา SCO 
- มอบหมายสิ่งที่ต้องด าเนินงาน 
- ติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดการความ
เสี่ยงของ
หน่วยงาน 
 
 

            กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

2 แผนเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ด้านการวิจัยและพัฒนา 
- ก าหนดพันธมิตร หัวข้อที่จะ

ด าเนินการ (เช่น วัคซีน Covid-19, 
การผลิตยาสามญัใหม่ ความร่วมมอื
ในการท าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
เป็นต้น) 

- ด าเนินการตามแผน ประเมินผล 
 

จ านวนความ
ร่วมมือ/การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

            สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  
ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
3 โครงการ Process Improvement 

ประจ าปี 2565 
- อบรมให้ความรู ้
- ด าเนินโครงการ 
- รวบรวม ตดิตาม สรุปผล 

- จ านวน
กระบวนการ
ให้บริการที่มี
การปรับปรุง
และได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย 
- จ านวน
แผนกที่มีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด  

            คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 

4 โครงการ Process Innovation 
ประจ าปี 2565 
- อบรมให้ความรู ้
- คัดกรองหัวข้อท่ีจะด าเนินการตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
- ด าเนินโครงการ / สนับสนุน

ทรัพยากรเพิ่มเติม 
- รวบรวม ตดิตาม สรุปผล 

- จ านวนฝ่าย
ที่มี 
Process 
Innovatio
n เป็นไป
ตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

            คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 



หน้า 21 จาก 25 
 

ล าดับ แผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม  
ผลลัพธ์/
ตัวช้ีวัด 

ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
5 โครงการ Wow Awards 2565 

- รับสมคัร / ด าเนินโครงการ 
- ตัดสิน 
- มอบรางวัล 

- จ านวน
โครงการ
นวัตกรรมที่
ส่งเข้า
ประกวด 

            คณะท างานมุ่งเน้น
นวัตกรรม 
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ภาคผนวก 

 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพันและค่านิยมองค์กร 
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2. ตารางทวนสอบความเชื่อมโยงระหว่างค าถามตามแบบสอบถามและ Enabler ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นค าถาม ภาพรวม RM KM/IM DT SCM 
Good product  ผลิตภัณฑ์ดี      

1. บุคคลในองค์กรมีการค้นคว้าหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพ่ือให้ผลงานและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ  

/  / /  

2. บุคคลในองค์กรมีการปฏิบัติตาม Work 
Instruction, Manufacturing Protocol 
อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน GMP และ ISO 
ที่เก่ียวข้อง ท่านทราบถึงความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนหากไม่ปฏิบัติตาม 

/ / /   

Good service มีจิตบริการ      
3. บุคคลในองค์กรยิ้มแย้ม ทักทาย ยกมือไหว้ 

แต่งกายสุภาพ พูดคุยอย่างเป็นมิตร 
ให้บริการด้วยความกระตือรือล้น และให้
เกียรติลูกค้าหรือผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ 
ทั้งค าพูดและกริยาท่าทาง ท่านให้ความส าคัญ
กับการดูแลลูกค้าและผู้มาติดต่องาน 

/    / 

4. บุคคลในองค์กรคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือ 
ปรับปรุงการให้บริการหรือการท างานแบบ
ใหม่ๆ โดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ จาก
เสียงของผู้รับบริการ 

/ / / / / 

Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งม่ัน      
5. บุคคลในองค์กรต้ังใจท างานที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบและมาตรฐาน
การท างานขององค์การอย่างเคร่งครัด ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ปกป้อง
และรักษาผลประโยชน์ขององค์การ 

/ / / /  

6. บุคคลในองค์กรสอดส่องดูแล เมื่อพบ สิ่ง
ผิดปกติหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อองค์กร จะ
รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทันที 

/ /    
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ประเด็นค าถาม ภาพรวม RM KM/IM DT SCM 
People trust ให้เกียรติต่อกัน      

7. บุคคลในองค์กรรับฟังความเห็นที่แตกต่าง 
ยอมรับในความรู้ความสามารถและ
ความส าเร็จของผู้อื่น 

/  /   

8. บุคคลในองค์กรรักษาข้อมูล/ความลับของ
ลูกค้า ผู้อื่นและองค์การ 

/   /  

9. บุคคลในองค์กรรักษาค าพูด กล้าเปิดเผยและ
ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง 

/ / /   

People happiness ท างานสุขใจ      
10. บุคคลในองค์กรเริ่มต้นทุกวันด้วยความสุขสด

ชื่น ทักทายผู้อื่นด้วยความเป็นมิตร มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน ยิ้มรับการ
เปลี่ยนแปลง  

/     

11. บุคคลในองค์กรพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทั้งในเรื่องงานและเรื่องอ่ืน ๆ กับ
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

/     

People knowledge ใฝ่หาเรียนรู้      
12. บุคคลในองค์กรหมั่นค้นคว้าและเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ หาโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลรอบข้างอยู่เสมอ และบันทึกเป็นองค์
ความรู้ขององค์กร พัฒนาตนเองในการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

/  / /  

13. บุคคลในองค์กรกล้าคิดนอกกรอบ กล้า
น าเสนอ กล้าทดลองท าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ  

/ / / /  

Ownership ร่วมเป็นเจ้าของ      
14. บุคคลในองค์กรร่วมกิจกรรม ปฏิบัติงาน หรือ

ท าหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละเวลา
ส่วนตัวหรือประโยชน์ของตน ให้ความร่วมมือ 
ให้ความช่วยเหลือ สร้างผลงานเพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การ 

/  /   
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15. บุคคลในองค์กรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

และหน่วยงานภายนอก พร้อมชี้แจงข้อมูลที่
ถูกต้อง เมื่อมีข่าวด้านลบเกี่ยวกับองค์การ  

/    / 

16. บุคคลในองค์กรตระหนักและให้ความร่วมมือ
ในการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของหน่วยงานและองค์การ 

/ / /   

Optimist มองโลกแง่ดี       
17. บุคคลในองค์กรเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก 

พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา และให้อภัยใน
ความผิดพลาด  

/ / /   

18. บุคคลในองค์กรยอมรับและให้คุณค่ากับความ
แตกต่าง กล้าคิดสร้างสรรค์และลองท าสิ่ง
ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นชิน 

/  / /  

Open mind มีใจเปิดกว้าง      
19. บุคคลในองค์กรเปิดใจรับฟังค าติ ค าชม และ

ค าแนะน า (Feedback) จากผู้อื่นและลูกค้า 
พร้อมน าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ 

/ /   / 

20. บุคคลในองค์กรกระตุ้น ซักถาม และเปิด
โอกาสให้เพ่ือนร่วมงาน แสดงความคิดเห็น
อย่างเปิดเผย ให้เกิดการเรียนรู้และกล้าลอง
ท าสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 

/  / /  

 

 


