
แบบประเมินผล 
รอยละของบุคลากรที่เขาใจทิศทางขององคการ 

การสํารวจการรับรูและเขาใจเรื่องทิศทางขององคการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ  
วัฒนธรรมองคการ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)  
มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการรับรู และความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการและการสื่อสารแก 
บุคลากร สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก)  เพ่ือนําไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ  
ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในประเด็นการนําองคการ  
เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยสามารถ  
สนองตอบตอการนําองคการของผูบริหาร และสามารถรวมกันพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน 
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังเปนองคการท่ีมีการทํางานอยางมีคุณภาพใหเกิดประโยชน  
แกประชาชนและประเทศชาติโดยรวมตอไป  
ซ่ึงแบบสอบถามมีท้ังหมด ๔ สวน ไดแก  
สวนท่ี 1  : สอบถามขอมูลสวนบุคคล  
สวนท่ี 2  : สอบถามชองทางการรับรู และชองทางการสื่อสาร  
สวนท่ี 3 : สอบถามความเขาใจของบุคลากรและ การนําไปใชในการปฏิบัติงาน  
สวนท่ี ๔ : สอบถามการรับรูและเขาใจตอทิศทางองคการของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

สวนที่ 1 : สอบถามขอมูลสวนบุคคล 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในขอมูลท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 

1. ทานเปน   ขาราชการ   ลูกจางประจํา  

    พนักงานราชการ    พนักงานจางเหมา/ลูกจางชั่วคราว 

อ่ืนๆ................................ 
 
2. การศึกษา   ต่ําวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

    ปริญญาโท   ปริญญาโทข้ึนไป  

๓. ตําแหนง ......................................................................................... 
 
๔. อายุ    ไมเกิน  2๔ ป  25 – ๒๙ ป            ๓๐ – ๓4 ป 

    ๓๕  – ๓๙ ป  ๔๐ – ๔๔ ป       ๔๕ – ๔๙ ป 

    ๕๐ –๕๔ ป  ๕๕ ปข้ึนไป  
 
๕. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  นอยกวา 6 ป   6 – 10 ป       ๑๑ – ๑๕ ป 

    ในหนวยงาน   1 ๖ – ๒๐ ป  ๒1 – 2๕ ป            มากกวา ๒๕ ป 

                                              /  ๖. งาน.... 



- ๒ -    

๖. งานหลักท่ีทานรับผิดชอบ 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 

สวนที่ 2 : สอบถามชองทางการรับรูและชองทางการส่ือสาร  

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชอง        ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

๑. ทานเคยรับรู รับทราบ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของ 

          สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 

       ไมเคย        เคย (โปรดทําแบบประเมินในขอ ๒ ตอ) 

๒. ทานรับทราบขอมูลและขาวสารเรื่องยุทธศาสตร และเปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔  

    (ตาก) จากชองทางการสื่อสารของหนวยงานชองทางใดบาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ)                                                                                                                                                                                                  

       ผูบริหาร     เพ่ือนรวมงาน  Website ของหนวยงาน 

 
       ปายประกาศ     การประชุม  หนังสือเอกสารเผยแพร  
         เชน วารสาร โปสเตอร  

 แผนพับ 

จากแบบสอบถามครั้งนี้   เสียงตามสาย  อ่ืนๆ ระบุ................  

๓. ทานคิดวาชองทางการสื่อสารของหนวยงานชองทางใดท่ีจะทําใหบุคลากรในสํานักบริหารพ้ืนท่ี  

    อนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) สามารถรับทราบถึงยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ   

 คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๔ (ตาก) 

ไดงายและท่ัวถึงมากท่ีสุด (ตอบไดเพียง ๑ ขอ)                                                                                                                                                                                                  

       ผูบริหาร     เพ่ือนรวมงาน  Website ของหนวยงาน 

 
       ปายประกาศ     การประชุม  หนังสือเอกสารเผยแพร  
         เชน วารสาร โปสเตอร  

 แผนพับ 

เสียงตามสาย   อ่ืนๆ ระบุ................  

 

                                                                                                                         
/  สวนท่ี ๓.... 



- ๓ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

สวนที่ ๓ : สอบถามความเขาใจของบุคลากรและการนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชอง        ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง นอย ไมเกี่ยวของเลย 

1. ทานคิดวางานของทานมีสวนรวมในการผลักดันหนวยงาน 
   (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) ใหบรรลุผลการ 
   ดําเนินการท่ีคาดหวังตามแผนการปฏิบัติงาน หรือบรรลุ 
   เปาหมายของหนวยงาน (สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 
   (ตาก)) ในดาน : 
๑.๑ .............................................................................. 

    

๑.2 ..............................................................................     
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของหนวยงาน (สํานัก 
    บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)) มีสวนชวยใหทาน 
๒.๑ กําหนดทิศทางจุดหมายการทํางานของทานไดชัดเจน  

    

๒.๒ รูวาตองทําอะไร เพ่ืออะไร ทําอยางไร และเม่ือใด     
๒.๓ มีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ     
๒.๔ ทํางานอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ     

สวนที่ ๔ : สอบถามการรับรูและความเขาใจตอทิศทางองคการของ (สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

คําช้ีแจง :  โปรดทําเครื่องหมาย       ลงในชองความคิดเห็นในแตละหัวขอตามความเปนจริง 

หัวขอ 
ความคิดเห็นของทาน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. วิสัยทัศนของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) คือ “.............................”   
2. พันธกิจของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) คือ “...............................”   
3. คานิยมองคการของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) คือ“....................”   
4. ทานรับรูและมีความเขาใจตอวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็น 
   ยุทธศาสตร เปาประสงคของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

5. ความคิดเห็นของทานตอวิสัยทัศนของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
    มีความทาทายกับตัวองคการของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

6. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) มีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได 

  

7. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
    สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) ท่ีกําหนดสามารถเสริมสรางความมุงม่ัน 
    ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

          /  ๘. วิสัยทัศน .... 



- ๔ - 
 

หัวขอ 
ความคิดเห็นของทาน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

๘. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ 
    สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) สามารถสะทอนและคํานึงถึงผูรับบริการ 
    และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต 

       

๙. คานิยมของสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) สามารถส่ือสารแนวทางในการ 
    ปฏิบัติราชการใหบุคลากรทุกระดับของสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
    รับรูและเขาใจ 

  

๑๐. คานิยมของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) สามารถสื่อถึงภาพลักษณ 
      และพฤติกรรมของบุคลากรภายในสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

  

- ความคิดเห็นของทานตอ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของ   
   สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก)  

    เห็นดวย 
        ควรปรบัปรุง ในประเด็น (โปรดระบุ)................................................................................................... 

      - ทานเขาใจทิศทางขององคการเพียงใด 
         มากท่ีสุด (5)     มาก (4)     ปานกลาง (3)     นอย (2)     ไมเขาใจ (1) 

    - ขอเสนอแนะ................................................................................................................................................. 
      ......................................................................................................................................................................  

        ...................................................................................................................................................................... 
 

     

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 

 

 








































































	ตารางแสดงพันธกิจ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ
	และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ **(ใช้แนวทางเดียวกันกับของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)**
	หมายเหตุ : ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความ
	ในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ
	หมายเหตุ : ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นผู้วินิจฉัยหรือตีความ
	ในกรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ
	(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน (ของกรมอุทยานแห่งชาติ
	สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
	(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน (ของสำนักบริหารพื้นที่
	2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด

