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ค าน า 
 
 ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด “เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการวัตถุเสพติด
ที่ได้คุณภาพ เพ่ือใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ตามหลักธรรมาภิบาล” โดยมีพันธกิจ       
“ในการจัดหาวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ 
และจำหน่ายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ”   
ซึ่งการจะผลักดันให้พันธกิจและวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด          
ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 6 ปี ( พ.ศ. 2565-2570) เป็นกรอบในการกำหนดยุทธศาสตร์
การดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล    
มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด สร้างการยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีมาตรฐานการให้บริการทั้งในส่วนของกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชนไปสู่เป้าหมาย “ระบบคุ้มครองมาตรฐาน 
บริการประทับใจ ห่วงใยประชาชน” ได้อย่างราบรื่น   

 องค์กรทุกองค์กรย่อมมีแบบแผนความคิดและแนวทางปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรยึดถือ
ปฏิบัติซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญ
ในการผลักดันให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมร่วมกันทั่วทั้งองค์กร เป็นไปตามทิศทางที่องค์กรกำหนดแล้วถือปฏิบัติ    
จนกลายเป็นวิถีที่สืบทอดอย่างเข้มแข็งนั้นคือ “วัฒนธรรม” การดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย       
ที่องค์กร มุ่งหวังย่อมเกิดจากรากฐานของระบบการบริหารและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร
นั้นคือ “ค่านิยมองค์กร” เพ่ือให้สามารถสร้างพลังที่เข้มแข็งและสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจึงได้กำหนดค่านิยมที่ชัดเจน เพ่ือให้มีรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยนิยามค่านิยมของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด คือ  
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๑ 
บทนำ 

 

    1. กรอบแนวความคิด 
 
 “วัฒนธรรมองค์กร” เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็น
นิสัย ความเคยชินและกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุ
สิ่งของต่าง ๆ วัฒนธรรมทำให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมา
ในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะ
ทำให้การดำเนินงานขององค์การก้าวหน้าและส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม  ดังนั้น องค์กรทุก
ประเภท จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำจริยธรรมมาใช้ในการบริหาร และแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธี เพ่ือให้
ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร ซึ่งกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้จัดทำคู่มือการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว. เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด     
โดยการสร้างค่านิยมหลัก : Core Value รวมถึงการสร้างจริยธรรมและกำหนดพฤติกรรมพึงประสงคใ์ห้สอดคล้อง
กับ Competency กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือผลักดันและเปลี่ยนแปลงความเชื่อพฤติกรรมของคนใน
องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร 

  ค่านิยมสำคัญที่องค์กรยอมรับเป็นรูปแบบของการสร้างค่านิยมร่วม ความเชื่อและความคาดหวัง
ร่วมที่กำหนดวิถีทางให้บุคลากรในองค์กรแสดงพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่บรรทัดฐาน จากนิยามของค่านิยมและ
วัฒนธรรม จะเห็นว่าเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน โดยมีค่านิยมเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญซึ่งเป็นรากฐานพฤติกรรมที่บุคลากร
ขององค์กรเห็นว่า มีคุณค่า ยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบบแผนเฉพาะขององค์กร      
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรจะเป็นแรงผลักดันอันเข้มแข็งที่ทำให้
องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน 

3. ทำไมต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้ทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ของโลก
ทำให้องค์กรต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าคนในองค์กรขาดคุณภาพองค์กรไม่สามารถ    
ที่จะอยู่ได้ ฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเปรียบเสมือนรากแก้วขององค์กร ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนให้
องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งคนในองค์กรต้องช่วยกันดูแลและ
เสริมสร้างให้วัฒนธรรมสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรเพ่ือนำพาองค์กรไปสู่อนาคต 
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4. ความสำคัญของค่านิยม 

 ค่านิยมหลักขององค์กร หรือ Core Value หมายถึง ค่านิยมที่ใช้ในการชี้นำองค์กรและพฤติกรรม
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นสิ่งสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร ทั้งนี้ 
ค่านิยมจะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะภารกิจขององค์กร ซึ่งควรต้องมี “หลักการและแนวคิด หรือ
ค่านิยม” ให้ยึดเป็นแนวทางเพ่ือเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้น เพ่ือเชิดชูลักษณะพฤติกรรมเด่นของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดให้มีความชัดเจน จึงเห็น
ความจำเป็นว่าควรจัดทำค่านิยมองค์กร ให้สะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรมโดยรวมของบุคลากรเงินทุนหมุนเวียน    
ยาเสพติด ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธกิจหลักขององค์กรด้วย 

5. ความหมายของค่านิยม และค่านิยมหลัก 

 ค่านิยม (Values) หมายถึง การยอมรับนับถือ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่คนหรือกลุ่มคน  
มีอยู่ต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุความคิดอุดมคติรวมทั้งการกระทำด้านเศรษฐกิจสังคมจริยธรรมและสุนทรีภาพ 
ทั้งนี้โดยการประเมินค่าจากทัศนะต่าง ๆ โดยถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว 
 ค่านิยมหลัก หรือ Core Value เป็นหลักการพฤติกรรมชี้นำที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กร และ
บุคลากรปฏิบัติตาม ค่านิยมหลักขององค์กรจะสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  ตลอดจนเป็น
แนวทางชี้นำและสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจด้วย
วิธีการที่เหมาะสม ทางคณะผู้จัดทำได้มีการวางแผนการสร้าง “ค่านิยมหลัก” (Core Value) โดยใช้ทฤษฎี 
Competency Mode มาเป็นหนึ่งแนวทางในการสร้างและขับเคลื่อนเพ่ือก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมในทิศทาง
เดียวกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
สำรวจค่านิยมหลักของส่วนราชการ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมหลัก (Core Values) ให้เชื่อมโยง และ 
อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับคดีที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมของส่วนราชการ ซึ่งค่านิยมหลัก 
(Core Values) ที่ได้นั้นจะสอดคล้อง และบรรลุต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision/Mission) ขององค์กร  
 

 6. การรับรู้ รับทราบค่านิยม 

❖ ประโยชน์ต่อบุคลากร  
1. บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

(DO) และพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์(DON’T) ที่ชัดเจนทำให้ติดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำ  
2. บุคลากรเห็นทิศทางเข้าใจแนวทางในการทำงานขององค์กรที่ชัดเจนและปฏิบัติตนตามพฤติกรรม

ร่วมที่องค์กรกำหนด ทำให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์และมุ่งสู่ความก้าวหน้า  

❖ ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน  
1. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพตามสมรรถนะของบุคลากร  
2. เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดประสานกัน  
3. เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเจนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กร บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

 กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้ระดมความคิดของบุคลากรและผู้บริหารให้ร่วมกันกำหนด
ค่านิยมจากปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Define) เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กร 
สามารถกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมได้ตามยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังนี้  

                     วฒันธรรมองค์กร  
                       บริการด้วยความประทับใจ   บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

 
 

 

“ NRF Core Value ”

CV1 ความมีคุณธรรม N    =    Nobleness

CV2 ตระหนักถึงมาตรฐาน R    =    Realize on standard

CV3 มุ่งผลประชาชน  F    =    Focus on people
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8. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

  

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนด "ค่านิยม" และ "วัฒนธรรม" จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

1. ประกาศค่านิยม
2. ก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรที่องค์กรมุง่หวัง
3. เผยแพร่คู่มือการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว.เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
4. รณรงค์ ติดตาม และประเมินผลการรับรู้

1. ปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยม
2. ยกย่องบุคลากรที่มีพฤติกรรมดีเด่น และมีแนวทางชื่นชมในรูปแบบต่างๆ

1. การเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้นตามค่านิยม
2. ความต่อเน่ืองของทีมงานเป็นเลิศ

กำหนดค่านิยม
จากปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 

สื่อสารค่านิยม
ให้กลายเป็น
พฤติกรรม 

เสริมสร้าง
พฤติกรรมตาม

ค่านิยม 

สร้างความ
ต่อเนื่อง 
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๒ 
ค่านิยม เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

“NRF Core Value” 
 

1. ความเชื่อมโยงค่านิยมค์กรของกลุ่ม ทว. กับ สำนักงาน อย. 

   
  
 

 
 
 

ค่านิยม ทว. “NRF Core Value”

N ความมีคุณธรรม (Nobleness) : มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพและเป็นมิตร

R ตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard) : 
ความส าคัญของมาตรฐานคุณภาพของยา การฏิบัติงาน 
และการพัฒนาตนเอง

F มุ่งผลประชาชน (Focus on people) : มุ่งมั่น
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ค่านิยม อย. "THAI FDA Core Value"

THAI Value  :  ซ่ือสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน
(การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ           

มีสัมมาคารวะ สุภาพ และเป็นมิตร)

F (Focus on People)  :  มุ่งผลประชาชน
(มุ่งมั่น ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน)

D (Dependable)  : ฝึกตนเป็นที่พ่ึงพา 
(หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ)

A (Advancement) :  พัฒนาอย่างต่อเน่ือง        

(เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดวาม
สามารถให้กับองค์กร อย่างยั่งยืน)
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โดยท่ี 

 ความมีคุณธรรม (Nobleness) N : มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพ และเป็นมิตร  

 ตระหนักในมาตรฐาน (Realize on standard) R : ความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพของยา การฏิบัติงาน         
                                                              และการพัฒนาตนเอง  

  มุ่งผลประชาชน (Focus on people) F : มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้
1. ความหมาย

2. การสร้างค่านิยม/ค่านิยมองค์กร

3. แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมและ  
วัฒนธรรมองค์กร

4. แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว.

ค่านิยม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา THAI FDA
1. THAI Value  :  ซ่ือสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน

(การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ           
มีสัมมาคารวะ สุภาพ และเป็นมิตร)

2. F (Focus on People)  :  มุ่งผลประชาชน

(มุ่งมั่น ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน)

3.  D (Dependable)  : ฝึกตนเป็นที่พ่ึงพา

(หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ)

4.  A (Advancement) :  พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

(เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดวามสามารถ
ให้กับองค์กร อย่างยั่งยืน)

“NRF Core Value”

ความมีคุณธรรม - ตระหนักในมาตรฐาน - มุ่งผลประชาชน
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  2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

 

    
       วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  

     กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายระดับ
องค์กร 

เป้าหมายระดับ
หน่วยงาน 

เป้าหมายระดับบุคคล 

วัฒนธรรมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร 

ความรู้ ความสามรถ
ในงาน 

พฤติกรรม             
ที่แสดงออก 

การปฏิบัติงาน         
ที่จะผลักดัน         

ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
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    3. วัฒนธรรมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

หมายถึง 

 

 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย์ 

ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ที่เป็นไปตามข้อกำหนด” 
 

 

 

 

บริการด้วยความประทับใจ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณภาพ
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4. วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

 การแสดงออกในระดับบุคคล 
❖ เข้าใจภารกิจขององค์กรและบทบาทของตนเองที่สัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  
❖ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานมีการจัดการข้อมูลที่ดีสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูล    

ทีป้็นปัจจุบันเพ่ือดำเนินงานให้เกิดผล  
❖ พัฒนาความเป็นเลิศในงานด้วยเทคโนโลยีเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนศึกษา หาความรู้ใน

วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน  
❖ นำเสนอความรู้และผลงานได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้         

ให้ผู้รับข่าวสาร  
❖ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในเรื่องเก่ียวกับงาน รวมถึงการเรียนรู้อย่างเป็นทางการและการ

เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  
❖ ปฏิบัติตนจนได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานดีสม่ำเสมอ ไม่ท้อแท้ มีความอดทนอดกลั้นไม่ว่าจะอยู่

ในสภาวะใด ๆ  
❖ ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกด้วยความเต็มใจ  
❖ จริงใจเปิดเผยสร้างความเชื่อใจ ไม่นำความแตกต่างเกี่ยวกับหน้าที่งานหรือสังกัดมาเป็นอุปสรรค

ต่อการสร้างสายสัมพันธ์อันดี  
❖ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน ประสานงานการช่วยเหลือและ

แบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนต่อกัน  
❖ เรียนรู้จากผู้อ่ืนและแบ่งปันความรู้ให้ผู้ อ่ืนทั้งในระดับบุคคลหน่วยงานและองค์กร เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

 การแสดงออกในระดับหน่วยงาน  
❖ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรไปสู่หน่วยงานและถ่ายทอดส่งต่อ

ถึงบุคลากรอย่างเข้าใจถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
❖ กระตือรือร้นในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ ทุ่มเทพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน  
❖ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ จัดการความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร  
❖ ส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอสารสนเทศและผลงาน พัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้  
❖ ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน รวมถึงผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเอง  
❖ จัดหาช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

 



 13 

5. พฤติกรรมพึงประสงค์ต่อค่านิยม NRF ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 

   N : (Nobleness)  หมายความถึง  ความมีคุณธรรม 
      ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส 

      ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพ และเป็นมิตร 
 
   

ลักษณะของพฤติกรรมที่ควรทำ  ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ  

N๑ ความมีคุณธรรมและซ่ือสัตย์ : บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและซ่ือสัตย ์

• การปฏิบัติกับตนด้วยความยตุิธรรมและซื่อสัตย์        
• ยึดมั่นในความจริงความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุ

เป็นผล ความสจุริตใจ 
• มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการตดิสินบน 
• มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 

 • ไม่มีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อืน่  
• ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
• ทุจริตต่อหน้าที ่
• มีความคิดเชิงลบในการทำงาน 
• เสนอให้ หรือรับสินบน หรือจูงใจเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ 

N2  ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ : มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบขัน้ตอน
การทำงานได้ทุกขั้นตอน 

• มีขั้นตอนการปฏบิัติงานและแผนการทำงานท่ีชัดเจน 
• ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมาตรฐานท่ีกำหนด 
• มีการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน 
• มีการเปดิเผยข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเปน็ประโยชน์ 
• ตั้งมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส ไมม่ีอคติ วาระซ่อนเร้น  
• ถือมั่นในกรอบของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไม่บิดเบือนเพื่อ

ประโยชนผ์ู้ใด  

 • ทำงานแบบเดิมๆ ไมร่ีบแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา 
• ทำงานผิดขั้นตอน ไมต่รงตามกระบวนการที่กำหนดไว้ 
• ไม่ประพฤติตนตามระเบียบ / กฎขององค์กร 
• หลีกเลี่ยงการตักเตือนการทำผิดระเบียบ / กฎของค์กร 
• เลือกปฏิบตัิ ทำให้เกิดความไมเ่ท่าเทียมเน้นผลประโยชน์

ส่วนตัวเป็นหลัก  
• บ่ายเบี่ยงปัดภาระ โยนความผิดให้ผู้อื่น 
• การปกปิดข้อมลู 

N๓  ความเสียสละ สภุาพและเปน็มิตร  : การทำงานร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกัน และความมจีติสำนึกต่อการตอบแทนสังคม
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

• ประสานน้ำใจกัน มีความรักใคร่นยิมชมชอบซึ่งกันและกัน 
• การใช้วาจาด้วยถ้อยคำทีสุ่ภาพ คดิ ไตร่ตรองก่อนพูด ยึดมั่น

รักษาคำพูดอย่างมั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย  
• รู้จักการเสียสละ ไมเ่ห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ความสุขสบาย

ส่วนตัว คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้อืน่  
• การทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการ

บำเพ็ญสาธารณประโยชน ์
• รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม 

 • การใช้ถ้อยคำที่กระทบกระทั่ง พูดส่อเสยีดผู้อื่น 
• การพูดเท็จ การพดูคำหยาบ และการพูดเพ้อเจ้อ 
• ไม่รักษาคำพูด 
• ไม่มีความเสมอต้น เสมอปลายในการทำงาน  
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     R : (Realize on standard) หมายความถึง ตระหนักในมาตรฐาน 
        ความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพของยา 

           การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง 

 

 
ลักษณะของพฤติกรรมที่ควรทำ            ลักษณะของพฤติกรรมทีไ่ม่ควรทำ 

R๑  ความตระหนัก : ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง ความสำคัญต่อองค์กร ประชาชนผู้ใช้ยา และสังคมภาพรวม 
ของประเทศ 

• ทำงานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน  
• รู้หน้าท่ีความรับผดิชอบของตนเอง และหน่วยงานของตน  
• เอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบต่องานหน้าท่ีด้วยความผูกพัน 

ความพากเพียร  
• มคีวามปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม  

 • ทำงานโดยไม่รู้หน้าท่ีของตนเอง  
• ไม่มเีป้าหมายในการทำงาน  
• ไม่กลา้ตัดสินใจในการทำงาน เพราะขาดความรู ้

ความชำนาญ  
• ทำงานไม่ครบถ้วนตามหน้าที ่ 
• ไม่ใส่ใจในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

R๒  การพัฒนาตนเอง : มีความรู้รอบ การพัฒนาตนเองต้องมีความหลากหลาย และเหมาะสมต่อกาล 

• หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  สนใจวทิยาการและการ
เปลี่ยนแปลงพร้อมท่ีจะเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

• มีความคิดสร้างสรรค์  
• นำประสบการณ์เป็นบทเรียน  

• รักการเรียนรู้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  
• ถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ มาประยุกตป์รับปรุงงาน  

• กระตือรือร้น ว่องไว กระฉับกระเฉง  
 

 • ไม่เปดิรับและไม่แสวงหาความรู้ใหม่  
• เพิกเฉย ไมย่อมรับรู้  
• ไม่ขวนขวายหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง  
• ไม่นำความรู้ที่ตนเองมี มาถอดใหแ้ก่ผู้อื่น  
• ไม่มีความกระตือรือร้น ในการปฏบิัติงาน  
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F : (Focus on people) มุ่งผลประชาชน 

หมายความถึง 
ความมุ่งม่ันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

  

 
 ลักษณะของพฤติกรรมที่ควรทำ  ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ 

F๑  การสร้างความรูแ้ละความเข้าใจในงานด้านบริการ : โดยเห็นแก่ประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการอำนวยความสะดวกและผลประโยชนข์องประชาชนตามกรอบของกฎหมายเป็นหลัก 

• ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  
• พูดจาไพเราะ ยิม้แย้มแจม่ใส จริงใจให้บริการ  
• ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการหรือเทคนิคการทำงานและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้พร้อมรับต่อการเปลีย่นแปลง  
• ติดตามก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก  
• นำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับงานให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
• ศึกษาหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเป็น

เกณฑ์ในการทำงาน 

 • แสดงความคดิเห็นด้วยความลำเอยีงและอคตเิพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง โดยไม่เป็นตาม  
หลักวิชาการ 

• กระทำโดยถือเอาประโยชน์และตามใจตนเองเป็นท่ีตั้ง 
ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือโทษท่ีมีต่อส่วนรวม
คำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน 

• หลบเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  วิทยาการใหม่ๆ  
• ปฏิบัติงานด้วยความรูเ้ดิม วิธีการเดิม  

ตามประสบการณเ์ดมิไม่พัฒนา การทำงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงานของตน  

• ไม่เปดิรับความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ใหม ่ไม่ตระหนักว่ามีวิธีการอื่นที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิผลกว่า  

• มีความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย แต่ไม่ประยุกต์
ความคิดให้เกดิผลในทางปฏิบัติ  
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6. ความเชื่อมโยงพฤติกรรมพึงประสงค์ตามค่านิยม กับสมรรถนะบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

  การสร้างค่านิยมหลัก : Core Value รวมถึงการสร้างจริยธรรมและกำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ 
ซึ่งต้องให้สอดคล้องเชื่อมโยงให้ได้กับ Core Competency (CC) : สมรรถนะหลักของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
รวมถึงเชื่อมโยงกับทักษะความสามารถตาม Functional Competency (FC) : สมรรถนะของงานงานในทุกฝ่าย 
ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ความเชื่อมโยงพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

  Nobleness (N)  หมายความถึง  ความมีคุณธรรม  :  ความมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพ และเปน็มิตร 

ค่านิยม CC : Core Competency  FC : Functional Competency 

N๑ ความมีคุณธรรมและซ่ือสัตย์ :  

บุคลากรเป็นผูม้ีคุณธรรมและซื่อสตัย ์

CC 5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม  : 

การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
ข้าราชการ 

 

 FC ของทุกฝ่ายในกลุ่มเงินทนุหมุนเวียน
ยาเสพติด 

N2  ความโปร่งใสและตรวจสอบได้  :  

มีขั้นตอนการทำงานท่ีชัดเจน ปฏบิัติตามข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง สามารถตรวจสอบ
ขั้นตอนการทำงานได้ทุกขั้นตอน  

CC 5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม  :    

การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยา
ข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
ข้าราชการ 

 

 FC ของทุกฝ่ายในกลุ่มเงินทนุหมุนเวียน
ยาเสพติด 

N๓  ความเสียสละ สภุาพและเปน็มิตร  : 

การทำงานร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกัน 
และความมีจิตสำนึกต่อการตอบแทนสังคม
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

CC 3. บริการที่ดี  : 

ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการ
ในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 FC ของทุกฝ่ายในกลุ่มเงินทนุหมุนเวียน
ยาเสพติด 
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ความเชื่อมโยงพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

 Realize on standard (R) หมายความถึง  ตระหนักในมาตรฐาน :  ความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพของยา           
การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง 

ค่านิยม CC : Core Competency  FC : Functional Competency 

R๑  ความตระหนัก :  

ตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
ความสำคญัต่อองค์กร ประชาชนผู้ใช้ยา และ
สังคมภาพรวมของประเทศ 

CC 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ :  

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัตริาชการให้ดหีรือให้เกิน
มาตรฐานทีม่ีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผล
การปฏิบัติงาน ที่ผา่นมาของตนเอง หรือ
เกณฑ์วัดผลสัมฤทธ์ิที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น 
อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนา
ผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ยากและท้าทาย ชนิดที่อาจไม่
เคยมผีู้ใดสามารถกระทำได้มาก่อน 

 FC ของทุกฝ่ายในกลุ่มเงินทนุหมุนเวียน
ยาเสพติด 

R๒  การพัฒนาตนเอง :  

มีความรูร้อบ การพัฒนาตนเองต้องมีความ
หลากหลาย และเหมาะสมต่อกาล 

CC 1. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้
ในทางการแพทย์ :  

ความรอบรูเ้รื่องวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการ 
แพทย์ท่ีกลุ่มเงินทุนฯ จำหน่าย ตลอดจน
ข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถ     
ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ เปน็ท่ีปรึกษา 
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

CC 4. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ : 

วามสนใจใฝรู่้ สั่งสม ความรู้ความสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยการ 
ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อ 
เนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชา 
การและเทคโนโลยตี่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติ 
งานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 FC ของทุกฝ่ายในกลุ่มเงินทนุหมุนเวียน
ยาเสพติด 
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ความเชื่อมโยงพฤติกรรมที่พึงประสงค ์

 Focus on people  (F)  หมายความถึง มุ่งผลประชาชน  : ความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

ค่านิยม CC : Core Competency  FC : Functional Competency 

F๑  การสร้างความรูแ้ละความเข้าใจในงาน
ด้านบริการ  :  

โดยเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ
อำนวยความสะดวกและผลประโยชน์ของ
ประชาชนตามกรอบของกฎหมายเป็นหลัก 

CC 4. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ : 

ความสนใจใฝรู่้ สั่งสม ความรูค้วามสามารถ
ของตนในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยการ 
ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อ 
เนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชา 
การและเทคโนโลยตี่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติ 
งานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 FC ของทุกฝ่ายในกลุ่มเงินทนุหมุนเวียน
ยาเสพติด 
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3 
แผนการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรม เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

แผนยุทธศาสต์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธ์ที่ 2         
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
การทำงานตามค่านิยม
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์การ
สร้างเสริมวัฒนธรรมการ
ทำงานร่วมกันตามค่านิยม
องค์กร NRF 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหเ้กิดแบบแผนและ
มาตรฐานชัดเจนในการ
ผลักดันให้บคุลากรประพฤติ
ตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความตระหนัก ส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมบุคลากร 
ให้เป็นไปตาม ค่านิยม 

1) การทบทวน/ กำหนดค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กร 

  - ร่วมกันกำหนดค่านิยมจาก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของกลุ่ม
เงินทุนฯ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนว
ทางการทำงานขององค์กร  
ที่ชัดเจนและปฏิบัติ ตนตาม
พฤติกรรมทีก่ำหนด 

ระดับความสำเร็จของการ
กำหนดค่านิยม 

ระดับ 5 ไตรมาสที่ 
1 

- ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรับทราบอย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

เพื่อให้บคุลากรรับรูร้่วมกัน จำนวนช่องทางที่เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบ 

2 ช่องทาง ไตรมาสที่ 
3 

-  ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

3) การสำรวจการรับรู้ รับทราบ
ความเข้าใจ NRF 

เพื่อสื่อสารให้รับรู้ให้
กลายเป็นพฤติกรรม 

ร้อยละร้อยของบุคลากร 
รับทราบค่านิยมองค์กร 

ร้อยละ 100 ไตรมาสที่ 
3  

- ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

4) กำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ 
ค่านิยม NRF ของ ทว. ให้
สอดคล้องกับ Competency 
ของกลุ่มเงินทุนฯ ในทุกๆ ด้าน        

เพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมตาม
ค่านิยม 

จำนวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ค่านิยม NRF ของ ทว. อย่าง
น้อยด้านละ 1-2 พฤติกรรม 

6 พฤติกรรม ไตรมาสที่ 
3 

- ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย  ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 -ต่อ- 
แผนยุทธศาสต์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธ์ที่ 2         
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
การทำงานตามค่านิยม
องค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์การ
สร้างเสริมวัฒนธรรมการ
ทำงานร่วมกันตามค่านิยม
องค์กร NRF 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เกิดแบบแผนและ
มาตรฐานชัดเจนในการ
ผลักดันให้บคุลากรประพฤติ
ตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการ
สร้างความตระหนัก ส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมบุคลากร 
ให้เป็นไปตาม ค่านิยม 

5) ประเมินผลพฤติกรรมตาม
สมรรถนะบุคคล ให้เชื่อมโยง
การพัฒนาตนเองตามค่านิยม  
“NRF”  

เพื่อสร้างความต่อเนื่องใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้นตามค่านิยม 

มีการตดิตามประเมินผล
สมรรถนะบุคคล 

 

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 
3-4 

- ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

6) การติดตามและประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนส่งเสรมิ
และถ่ายทอดคา่นิยม “NRF” 

เพื่อวัดระดบัการรบัรู้และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของบุคลากรในเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติดในระดับ
รายบุคคล  

มีการตดิตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน  

 

1 ครั้ง ไตรมาสที่ 
4 

- ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 

7) สรุปผลการดำเนินงานเสนอ
ผู้บริหารทราบ 

เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน 
และจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับ
การพัฒนาการวัดผลสำเร็จใน
ระดับต่อไป 

มีสรุปผลการดำเนินงาน 1 รายการ ไตรมาสที่ 
4 

- ฝ.นโยบายและ
แผนงาน 



ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว.  
  “NRF Core Value” 

  การขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว. จะประสบผลสำเร็จต้องมีการถ่ายทอด
ค่านิยมอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังนี้ 

• ผู้บริหารต้องชี้แจงต่อบุคลากรทุกโอกาส  
• แต่งตั้งคณะผู้จัดทำที่มีทัศนคติทีด่ีมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร  
• การจัดทำกิจกรรมสร้างเสริมค่านิยม  
• การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการหลากหลาย 
• การสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ  
• การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเพ่ิม / ลดของคะแนนการรับรู้ 

ดังแสดงในภาพปรากฏด้านล่างนี้ 

 

          

 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ
ในการขับเคลื่อน

“NRF Core Value”

1
ผู้บริหารชี้แจงต่อ
บุคลากรทุกโอกาส

2
คณะผู้จัดท าที่มี

ทัศนคติที่ดี

3
จัดกิจกรรม
สร้างเสริม
ค่านิยม

4
ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการหลากหลาย

5 
การส ารวจการ

รับรู้ ความ
เข้าใจ

6
วิเคราะห์

เปรียบเทยีบการ
เพิ่ม/ลดของ

คะแนนการรับรู้
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การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว.  
“NRF Core Value” 

  การขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว. ของบุคลากรในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด การวัดผลความสำเร็จสำหรับการส่งเสริมค่านิยม จำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นอันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบหรือทีมงานที่แต่งตั้งขึ้นพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยตัวชี้วัดความสำเร็จในหลายมิติ  ซึ่งส่วนหนึ่งได้
กำหนดไว้แล้วในแผนขับเคลื่อนค่านิยม NRF ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังนี้ 

  ๑) ติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวัดระดับการรับรู้และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากรในเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในระดับรายบุคคล เพ่ือสรุปบทเรียนและจัดทำ
ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการวัดผลสำเร็จในระดับต่อไป 

  ๒) พัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เหมาะสม ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย 

สรุป 
   
  การขับเคลื่อนแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว. “NRF Core Value” จะสำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของพวกเราชาว ทว. ทุกคน ซึ่งเป็นการช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในระดับบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย “ประชาชนปลอดภัย บริการ
ประทับใจ ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน” ได้ย่างราบรื่นและสอดรับกับวัฒนธรรมองค์กร “บริการด้วยความ
ประทับใจ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ” ดังค่านิยมที่กำหนดไว้ว่า 

 
 
 

    “NRF Core Value” 

  ความมีคุณธรรม -  ตระหนักในมาตรฐาน -  มุ่งผลประชาชน 
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ภาคผนวก 
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ใบรับรู้รับทราบ ค่านิยม ทว. “NRF Core Value” 
เงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 

 
1) ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในแผนการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว.  

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด “NRF Core Value” แล้ว 

2) ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือตามหลักการค่านิยมของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในแผนการ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ทว. เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด “NRF Core Value” เล่มนี้ 
เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด 

 

 
                          ลงชื่อ …………………………………………… 

          (……………………………………………) 

     หัวหน้าฝ่าย.....................................................................  

       ………. / ……… / ……… 
 
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายลงนามรับทราบ 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
…………………………………..…………………………………  …………………………………..………………………………… 
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แบบประเมินการรับรู้ รับทราบ และการแสดงพฤติกรรม ตามค่านิยม NRF Core Value 
กลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 

 

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมการทำงานตามค่านิยมองค์กร (NRF Culture 
Workplace) โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในบุคลากรให้เป็นไปตาม “ค่านิยมองค์กร” 
ซึ่งประกอบไปด้วย ความมีคุณธรรม (Nobleness) การตระหนักถึงมาตรฐาน (Realize on standard) และการมุ่งผล
ประชาชน (Focus on people) ทั้งนี้ องค์กรจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ดังนั้น การผสมผสานระหว่างการปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(Don’t) ตามค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญ เพ่ือเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 
โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนพันธกิจขององค์กร และสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ภายในองค์กรอีกด้วย 

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพ่ือนำผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด      
จะเก็บรักษาผลการประเมินและความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ            
ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจทวนสอบกลับไประบุผู้ให้ข้อมูลได้ 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการรับรู้ รับทราบ ค่านิยม NRF กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามท่ีเป็นการแสดงพฤติกรรม ตามค่านิยม NRF กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
(ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ส่งผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด) 

คำอธิบาย  วัดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับ 1  เท่ากับ  น้อยที่สุด 
  ระดับ 2  เท่ากับ  น้อย 

ระดับ 3   เท่ากับ  ปานกลาง 
  ระดับ 4  เท่ากับ  มาก 

ระดับ 5  เท่ากับ  มากที่สุด 
 

ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
1.  ชื่อ- สกุล 
2.  เพศ   ชาย      หญิง 
3.  สังกัด 
4.  ระดับตำแหน่ง   ข้าราชการ     ลูกจ้างประจำ       พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามที่เป็นแบบประเมินการรับรู้ รับทราบ ค่านิยม NRF กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

** โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง (   ) ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง 

1. ท่านรับทราบค่านิยม ทว. หรือไม่ 
 (  )  รับทราบ คือ THAI FDA   (  ) รับทราบ คือ NRF  (  ) รับทราบ คือ QSAIE 
 (  )  ไมร่ับทราบ : ไม่ต้องตอบข้อต่อไป  

 2. ท่านได้รับทราบข้อมูล NRF Core Value หรือ ค่านิยมกลุ่มเงินทุนฯจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            (  ) ผู้บริหาร              (  ) หวัหน้าฝ่าย       (  )  เพ่ือนร่วมงาน      (  )  Website กลุ่มเงินทุนฯ 

(  ) เสียงตามสาย         (  ) การประชุม       (  )  หนังสือเวียน        (  )  ป้ายประชาสมัพันธ์ / บอร์ด       
             (  ) LINE กลุ่ม ทว.      (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...........   

3. หากค่านิยม ทว. คือ NRF องค์ประกอบใด มิใช่ค่านิยมดังกล่าว 
   (  )  NRF Core Value :  คุณภาพมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ประทับใจ และเป็นธรรม 

   (  )  N (Nobleness)  ความมีคุณธรรม   
                เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพ และเป็นมิตร 

   (  )  R (Realize on standard) ตระหนักถึงมาตรฐาน  
                ความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพของยา การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง 

   (  )  F (Focus on People) มุ่งผลประชาชน  
                มุ่งม่ันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

4. ข้อใดเป็นค่านิยม ทว. ที่ท่านสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   (  )  ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและซื่อสัตย์  
   (  )  ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกข้ัน 
   (  )  เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
   (  )  ความมีจิตสำนึกต่อการตอบแทนสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

5. ท่านคิดว่าช่องทางการสื่อสารใดที่ทำให้ท่านรับรู้ รับทราบ NRF Core Value หรือ ค่านิยมกลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ได้ง่าย ชัดเจน และท่ัวถึงมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

            (  ) ผู้บริหาร              (  ) หวัหน้าฝ่าย       (  )  เพ่ือนร่วมงาน      (  )  Website กลุ่มเงินทุนฯ 
(  ) เสียงตามสาย         (  ) การประชุม       (  )  หนังสือเวียน        (  )  ป้ายประชาสมัพันธ์ / บอร์ด       

             (  ) LINE กลุ่ม ทว.      (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...........    
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ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามที่เป็นการแสดงพฤติกรรม ตามค่านิยม NRF กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
   

** โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง (   ) ที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง 

    ระดับพฤติกรรมตามค่านิยม โปรดประเมินพฤติกรรมของตนเอง ที่สอดคล้องกับ NRF 
 ระดับ 1 : ไม่เคยแสดงพฤติกรรม 
 ระดับ 2 : แสดงพฤติกรรมที่ระบุน้อยมาก 
 ระดับ 3 : แสดงพฤติกรรมที่ระบุเป็นบางโอกาส 
 ระดับ 4 : เป็นต้นแบบในการแสดงพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระดับ 5 : เป็นต้นแบบและกระตุ้น สนับสนุนให้ผู้อ่ืนแสดงพฤติกรรม 

ตอนที่ 1 การประเมินความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 
N (Nobleness) : ความมีคุณธรรม  หมายถึง ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสียสละ สุภาพและเป็นมิตร                     
สอดคล้องกับด้าน (Core Competency) ดังนี้  CC3. บริการที่ดี  , CC5. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

หัวข้อประเมิน ระดับพฤติกรรมตามค่านิยม 
 1  2  3  4  5 

  1.  ยึดมั่นในความจริงความถูกต้อง ความเป็นเหตุเป็นผล ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา      
  2.  มีการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกข้ันตอน      
  3.  เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์      

4.  เสียสละ มีน้ำใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน      
  5.  ยึดมั่นรักษาคำพูด และสื่อสารด้วยถ้อยคำสุภาพ      

ตอนที่ 2 การประเมินความตระหนักในมาตรฐาน ของการปฏิบัติงาน 
  R (Realize on standard) : ตระหนักในมาตรฐาน หมายถึง ความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพของยา

การปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง  
สอดคล้องกับด้าน (Core Competency) ดังนี้ CC1. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ , 

 CC4. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน , CC2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

หัวข้อประเมิน ระดับพฤติกรรมตามค่านิยม 
 1  2  3  4  5 

1.  รู้และเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และหน่วยงานอย่างถ่องแท้      
  2.  มีเป้าหมายการทำงานท่ีชัดเจน      
  3.  กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน      

4. เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดและพัฒนาให้เกิดเป็นวิธีการใหม่ส่งเสริมให้งานสำเร็จ      
  5. ถ่ายทอดแนวทางการทำงานหรือองค์ความรู้ใหม่ๆให้บุคคลอื่น เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน      
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ตอนที่ 3 การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
  F (Focus on People) : มุ่งผลประชาชน หมายถึง ความมุ่งมัน่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน                                

สอดคล้องกับด้าน (Core Competency) ดังนี้ CC3. บริการทีด่ ี , CC4. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน 

หัวข้อประเมิน ระดับพฤติกรรมตามค่านิยม 
 1  2  3  4  5 

  1.  กระตือรือร้นในการให้บริการ      
  2.  ศึกษาวิธีการหรือเทคนิคการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง      
  3.  นำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น      

4.  แสดงออกถึงการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก      
5.  หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดมาเป็นเกณฑ์การทำงาน      
 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

            ***ขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน*** 

 

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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ตัวอย่างแบบสรปุการพฒันาตนเองของบคุลากรกลุ่มเงินทนุหมนุเวียนยาเสพติด 

N : Nobleness 

N๑ ความมีคุณธรรมและซ่ือสัตย ์

เป้าหมายของการพัฒนาตนในครั้งนี้ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

วิธีที่ใช้ในการพัฒนาตน 

 ด้วยตนเอง 
 การปฏิบัติจริง 
 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
 การฝึกสอนและแนะนำจากผู้บงัคับบัญชา 
 เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ประสบการณต์รงจากงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 การฝึกอบรมภายในองค์กร (องค์กรเป็นผู้จดั) 
 การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด) 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

บทเรียนที่ท่านได้รับจากการพัฒนาตนครั้งนี้  (ใช้หลักการบันทึกข้อความตามหลัก STARS) 

S: Situation (สถานท่ี เวลา สภาพการ สถานการณ์)  

T: Task (เป้าหมายและบทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง)  

A: Action (สิ่งท่ีทำหรือแสดงออกในสถานการณ์นั้น)  

R: Result (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น)  

S: Self-Reflection (มุมมองใหมท่ี่เรียนรู้) 
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N๒ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

เป้าหมายของการพัฒนาตนในครั้งนี้ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

วิธีที่ใช้ในการพัฒนาตน 

 ดว้ยตนเอง 
 การปฏิบัติจริง 
 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
 การฝึกสอนและแนะนำจากผู้บงัคับบัญชา 
 เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ประสบการณต์รงจากงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 การฝึกอบรมภายในองค์กร (องค์กรเป็นผู้จดั) 
 การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด) 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

บทเรียนที่ท่านได้รับจากการพัฒนาตนครั้งนี้  (ใช้หลักการบันทึกข้อความตามหลัก STARS) 

S: Situation (สถานท่ี เวลา สภาพการ สถานการณ์)  

T: Task (เป้าหมายและบทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง)  

A: Action (สิ่งท่ีทำหรือแสดงออกในสถานการณ์นั้น)  

R: Result (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น)  

S: Self-Reflection (มุมมองใหมท่ี่เรียนรู้)  
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N๓ เสียสละสุภาพและเปน็มิตร 

เป้าหมายของการพัฒนาตนในครั้งนี้ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

วิธีที่ใช้ในการพัฒนาตน 

 ด้วยตนเอง 
 การปฏิบัติจริง 
 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
 การฝึกสอนและแนะนำจากผู้บงัคับบัญชา 
 เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 ประสบการณต์รงจากงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 
 การฝึกอบรมภายในองค์กร (องค์กรเป็นผู้จดั) 
 การฝึกอบรมภายนอกองค์กร (หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด) 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

บทเรียนที่ท่านได้รับจากการพัฒนาตนครั้งนี้ ใช้หลักการบันทกึขอ้ความตามหลัก STARS 

S: Situation (สถานท่ี เวลา สภาพการ สถานการณ์)  

T: Task (เป้าหมายและบทบาทหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง)  

A: Action (สิ่งท่ีทำหรือแสดงออกในสถานการณ์นั้น)  

R: Result (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น)  

S: Self-Reflection (มุมมองใหมท่ี่เรียนรู้)  

 


