


ตวัชีวั้ดดานสารสนเทศและการสื่อสาร
เนนเฉาพะกรณีรายบุคคล

KEY PERFORMANCE INDICATOR
FOR INFORMATION AND COMMUNICATION
IN CASE OF INDIVIDUAL KPI

กฤษ   มันทรานนท
เขียนและเรียบเรียง
พมิพคร้ังแรก  มิถุนายน 2553
สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537

จัดพิมพโดย     กฤษ   มันทรานนท
ออกแบบปก     วรวุฒ ิ  นติิโรจนโยธิน



คํานํา

งานดานสารสนเทศและการสื่อสารเปนระบบงานอยูในองคการตาง ๆ โดยเฉพาะระบบราชการมี
ความตืน่ตวัในการพัฒนาระบบคอนขางสูงและดวยงบประมาณเต็มจํานวน อาจจะเปนเพราะไดเห็นความสําคัญ
และผลประโยชนที่เกิดขึน้จากการใชระบบ ประกอบเปนทีย่อมรับวาประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปฏิรูประบบ
ราชการโดยจัดใหมีการบริหารจัดการที่ดี (GOOD GOVERMANCE) ซ่ึงตองอาศยัการจัดการในหลกัธรรมาภิบาล
ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยขึน้สูความเปนสากลและมีการยอมรบักันมากขึ้นจากสังคมระหวางประเทศ

ดงันั้น การพัฒนางานดานสารสนเทศและการสือ่สารจงึถูกบรรจุอยูในการบริหารจัดการที่ดดีวย และ
แนนอนที่สุดจึงสงผลตอการกระทบของผูปฏิบัตงิานในระบบอยางหลีกเลี่ยงไมได

ผูเขียนไดรับผิดชอบเรื่องดังกลาว จึงมีความปรารถนาที่จะรวบรวมประสบการณในเรื่องดังกลาว โดย
ตัวช้ีวัดดานสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งกระจัดกระจายใหมาอยูในระบบเดยีวกนั จากประสบการณของผูเขยีนพบ
วามีเอกสารอยูนอยมากและแหลงที่มากไ็มสามารถจะเปรียบเทียบไดอยางชดัเจน  จึงตองอาศัยประสบการณของ
ทีมงานและผูเขยีนในการรวบรวม จงึไมไดมีวตัถุประสงคเนนภาพเชิงวชิาการ แตจะเปนการผสมผสานกันระหวาง
วชิาการและประสบการณมากกวา พรอมนี้ไดรวบรวมเอกสารจากการจัดทําตวัช้ีวดัในหลายกรณมีาเปนเลมเดียวกัน

หนังสือเลมนีจ้ึงนาจะชวยเพิม่ความอยากรูอยากเหน็ ตลอดจนเพิ่มความรูเความเขาใจในการดําเนนิงาน
เกีย่วกบัตวัช้ีวัดใหไดอยางกวางขวาง

สําหรับการศึกษาเฉพาะกรณรีายบุคคลนัน้ ผูเขยีนไดตระหนกัดีวาการใหความสําคญักบัรายบุคคลจะ
กอใหเกิดประโยชนนําไปสูสังคมสวนรวมไดในที่สุด

หนงัสือเลมนี ้ผูเขียนจึงมอบความดใีหกับผูที่ไดชวยใหงานนีไ้ดสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยเฉพาะทีม
งาน PMQA และผูทีไ่ดมสีวนในการจดัทําตวัช้ีวดัรายบุคคลทุกทาน ผูเขยีนตระหนกัดีวาผลสําเร็จของงานชิ้นนี้ จะ
สงผลตอการปรับปรุงและการยอมรับของตัวช้ีวดัเปนอยางมากในอนาคต ถึงแมในปจจบุนัผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นอาจ
จะไมสมบูรณ แตผูเขียนจะขอเปนเสมือนแรงกระตุนใหกบัทุกคนตอไป
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1.  บทนําดวยประสบการณในการทํางานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 30 ป โดยเริ่มจากงาน

ดานการสื่อสารลวนๆ ตั้งแตป 2519 จนถึงป 2545 จึงไดเร่ิมจบังาน

ดานสารสนเทศทําใหมีประสบการณมากขึ้น จนในปจจุบันแทบจะ

พูดไดวา สารสนเทศกับการสื่อสารแทบจะเปนงานเดยีวกนั ทั้งนี้

อาจจะเปนเพราะวาในทางปฏิบัติ ทั้งสองจะตองอาศัยซ่ึงกันและกนั

หนีกนัไปไมพน

ดังนัน้งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จงึหนีไมพนทีจ่ะถูกกําหนดใหเกีย่วของกับการชี้วดั

ไมทางตรงก็ทางออม เนือ่งจากในปจจุบันนี ้ทกุองคกรหนีไมพนเรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การกําหนดใหมีตวัช้ีวดัดานสารสนเทศและการสื่อสาร จงึไดถูกกําหนดขึน้ในองคการตาง ๆ จึงจะดเูปน

เร่ืองนารําคาญสําหรับผูปฏิบัติ เพราะโดยนิสัยแลวจะสามารถปฏิบัตกิันไดโดยงาย ๆ และเปนวิทยาศาสตร 

ซ่ึงหมายถึงจบัตองได มเีหตุมีผลนัน้เอง จึงนําไปสูคําถามวาทําไมตองมีตัวช้ีวัด ประเด็นสําคัญที่ผูเขียนพบมากที่สุด

กค็ือ

- 1 -



1.1  ความไมรูเร่ือง 
เร่ืองนีเ้ปนเรื่องใหญและเปนอตัราที่สูง ที่มีคนในองคการไมเคยมีความรูเร่ืองตวัช้ีวดัเลย ทั้ง ๆ ทีเ่ร่ือง

นี้มคีวามสําคัญกับการทํางานโดยตรงในแตละบุคคล ที่เปนเชนนี ้เนื่องจากเดิมดูเปนเรื่องไกลตวั เพราะเปนการ

ทํางานเฉพาะในกลุมคนเล็ก ๆ ไมกี่คน ในเรื่องของการทํางานเรือ่งตวัช้ีวดั ระดับกระทรวง/ระดับกรม/ระดับหนวย

งาน ใชเวลาประมาณ 3 ป จงึตกลงมาถึงระดับบุคคล

1.2  รูเร่ืองแตไมรูวาจะวัดอยางไร
เปนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ เนื่องจากระบบการวัดของตวัช้ีวดั มคีวามสลับซับซอนพอสมควร เชน

การวัดแบบ Milestone หรือคิดเวลาเฉลี่ยของการปฏบิัติงาน จึงเปนเรื่องที่จะตองทําความเขาใจในแตละคน

1.3  ความมีทัศนคตสิวนตัวท่ีไมดี
ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง คิดวาตวัช้ีวัดเปนการจับผิด จะถูกลงโทษ และเปนภาระสําหรับตวัเอง ทําไปก็ไม

ไดประโยชน การทํางานคาตอบแทนกเ็หมือนเดมิ ทําใหเกดิทัศนคติที่ไมดี

หนังสือเลมนี ้จึงมีจุดมุงหมายทีจ่ะตองการรวบรวมงานประสบการณจากผูปฏิบัตงิานดานตวัช้ีวัด

โดยเฉพาะตวัช้ีวัดรายบุคคล ซ่ึงมีความสําคัญสําหรับการดําเนินงาน โดยเฉพาะในภาคองคการของรฐั ซ่ึงเริ่มจะมี

การดําเนินการใหมีตวัช้ีวดัรายบุคคลในป 2553 โดยจะพยายามกลาวถึงรายละเอียดในตัวช้ีวัดของแตละตวั

ความเปนมา และมาตรฐานของการปฏิบัติงาน แตจะไมพยายามเนนไปทางดานวิชาการ เพยีงแตจะใหความสําคญั

ในการนําเสนอขอมูลในเชงิประยุกตและทีใ่ชปฏิบัติงานไดจริง และแนนอนที่สุด ผูเขยีนไดปฏิบัติงานอยูใน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และไดพบเหน็ภารกิจที่บคุลากรดําเนนิการมาเปนจํานวนมาก ซ่ึง

สามารถจะนาํไปใชในการประยกุตกบัหนวยงานอื่นๆในดานเดยีวกนัไดเปนอยางดี

ในที่นี้ แบงการนําเสนอเปน 12 หัวขอใหญ ไดแก (1) บทนํา (2)ความหมายตัวช้ีวัด (3)คณุสมบัติที่ดี

ของตัวช้ีวัด (4) แนวคิดการจัดทําตวัช้ีวดัระดับบุคคล (5) รายละเอียดตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ (Template) (6) ประเภทของตวัช้ีวดัทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร (7) แผนผงัขั้นตอนการทํางาน/

กระบวนการทํางาน (WORKCHART) (8) การรายงานผลการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) SAR

(9) แบบฟอรมที่สําคัญสําหรับการใชงานดานตัวช้ีวดั (10) ประสบการณการจัดทําตัวช้ีวดัที่จะตองระมัดระวงั (11)

ประกาศเวลามาตรฐานการปฏิบัติราชการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. (12) เอกสาร

อางอิง
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2.  ความหมายของ
ตัวชีว้ัด ตัวช้ีวัด (Indicators) มีความหมายได

หลากหลาย แลวแตวาจะนําไปใชในแตละกรณี เชน ดัชนี  ดัชนช้ีีวดั

หรือคาบงชี้ ซ่ึงจะขอสรุปความหมายของตวัช้ีวัดจากหนังสือการ

บริหารจดัการของหนวยงานของรฐั การวเิคราะหเปรียบเทยีบตัวช้ีวัด

โดย รองศาสตราจารย ดร.วรัิช นภิาวรรณ โดยมีรายละเอียด ดงันี้

2.1  ตัวช้ีวัด หมายถึง เครื่องบงบอกใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น ๆ

2.2  ตวัช้ีวัด หมายถึง ตัวกําหนดทีแ่สดงหรือบงบอกใหเหน็ถึงผลงานหรือผลผลิตจากงานในดาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3  ตวัช้ีวัด หมายถึง คาตัวเลขที่มาจากการสังเกต ุ(observation) ซ่ึงพิจารณาแลววาสามารถจะวเิคราะห

วดัประเมินผล หรือสะทอนสิ่งที่นกัประเมินตองการทราบไดอยางเปนรูปธรรม เชน ตวัช้ีวัดของความเครงศาสนา

คอื ความสม่ําเสมอในการเขาวดั หรือความสม่ําเสมอในการปฏิบัติธรรม เปนตน

- 3 -



2.4 ตวัช้ีวัด อาจมีลักษณะเปนคํา ขอความ แนวคิด แนวทาง หลักการ เทคนคิ เกณฑ กรอบแนวคดิ ตวัแบบ

หรือตัวแปรก็ได

2.5  ตวัช้ีวัดที่นาํไปใชในการประเมนิผลมีลักษณะคลายกับตวัแปรในการวจิัย กลาวคือ มีความเปน

นามธรรมโดยขึน้อยูกับแนวคิดหรือทฤษฎีที่นํามาใชในประเมนิผล

2.6  ลักษณะของตัวช้ีวัดที่ดหีรือมีคณุภาพ เชน ประเด็น (accuracy) เที่ยงตรงในการวัด (validity) เชื่อถือได

(reliability) มีความไวตอส่ิงที่จะวัด (sensibility) มีความประหยัด (economy) สะดวก (convenience) มีความเปนไป

ไดที่จะวัด (feasible) ตลอดทั้งครอบคลุมสิ่งที่จะวดัมากนอยเพียงใด (coverall) เปนตน 

2.7  ตัวช้ีวัดมีความหลากหลายและเรยีกแตกตางกันได เชน (1) ตัวช้ีวัดปจจยันําเขา (input indicators) เปน

ตวัช้ีวัดที่เนนสิ่งที่จําเปนหรือปจจัยพืน้ฐานของหนวยงาน เชน เงิน และบุคลากร (2) ตัวช้ีวัดปจจยันําออก (output

indicators) เปนตวัช้ีวัดผลผลิตที่ออกมา (3) ตัวช้ีวัดการปฏิบัตงิาน (performance indicators) เปนตวัช้ีวัด

ประสิทธิภาพหรอืประสิทธผิลของการปฏบิัติงาน รวมตลอดถึง (4) ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวดัรอง และตวัช้ีวดัผลสําเรจ็ 

2.8  ตัวช้ีวัดมีหลายประเภท การจดัแบงขึน้อยูกบัผูรูหรือนักวิชาการ ในทีนี้ไดจัดแบงตัวช้ีวดัเปน 2 ประเภท

ซ่ึงนําเสนอไวจํานวน 10 ตัวอยาง โดยตัวช้ีวัดแตละตวัอยางหรือแตละประเภทอาจมีความหมายบางสวนซอนกนั หรือ

ใกลเคียงกันได ดงัแสดงไวในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ประเภทของตวัช้ีวดัที่จัดแบงเปน 2 ประเภท พรอมตวัอยางตวัช้ีวดัแตละประเภท

ตวัชีวั้ดประเภททีห่นึ่ง ตวัชีวั้ดประเภทท่ีสอง

1 ตวัชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม (concrete indicators) 

หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มองเหน็ สัมผัสทดสอบไดงาย

ชัดเจน เปนระบบ นาเชื่อถือ ไดรับการยอมรับ

และเปนสากล อีกทั้งอคติและความลําเอียงเขามา

เกีย่วของไดนอยหรือเขามาเกี่ยวของไมได (value

free) ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดที่เปนตัวเลขของจํานวน

รายได และจํานวนกําไรขาดทนุ ของหนวยงาน

ตวัชี้วัดท่ีเปนนามธรรม (abstract indicators) 

หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มองเหน็ สัมผัส และทดสอบได

ยาก อคติหรือความลําเอียงเขามาเกีย่วของไดมากกวา

ตวัช้ีวัดที่เปนรูปธรรม อีกทั้งความเปนระบบ

ความนาเชื่อถือ การไดรับการยอมรับ และความเปน

สากลมีนอยกวาตวัช้ีวดัที่เปนรูปธรรม ตวัอยางเชน

ตวัช้ีวัดความพึงพอใจ ความสขุ และความสบายใจ
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ตวัชีวั้ดประเภททีห่นึ่ง ตวัชีวั้ดประเภทท่ีสอง

2 ตวัชี้วัดเชงิปริมาณ (quantitative indicators)

หมายถึง ตัวช้ีวัดที่นับจํานวนได และอาจมจีํานวน

มาก ตัวอยางเชน ตวัช้ีวดัที่เปนจํานวนคน จํานวนงบ

ประมาณ จํานวนสมาชกิในครอบครัว และจํานวน

หลังคาเรอืน

ตวัชี้วัดเชงิคณุภาพ (quantitative indicators)

หมายถึง ตัวช้ีวัดที่นับจํานวนไดยาก และอาจมี

จํานวนนอย ตวัอยางเชน ตวัช้ีวดัที่เปนคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ คานิยม

และพฤตกิรรม

3 ตวัชี้วัดเชงิวตัถุวิสยั (objective indicators)

หมายถึง ตัวช้ีวัดทีชั่ดเจน อยูบนหลกัเหตุผล ตรวจนบั

ได ตรวจสอบ และพิสูจนไดงาย ความรูสึกนึกคดิ

หรืออคติเขามาเกีย่วของไดยาก ตวัอยางเชน ตวัช้ีวดัที่

เปนจํานวนงบประมาณ จํานวนรายได และจํานวน

บุคลากร

ตวัชี้วัดเชงิอตัวิสยั (subjective indicators)

หมายถึง ตัวช้ีวัดทีเ่กีย่วของกับความรูสึกนึกคดิ

ตรวจนับ ตรวจสอบ และพิสูจนไดยาก ตวัอยางเชน

ตวัช้ีวัดที่เปนความเชื่อ ทัศนคติ บรรทัดฐาน คานิยม

ความคิด ความเหน็ ความรูสึก ความพงึพอใจ

ความสุข

4 ตวัชี้วัดรวมหรือตัวชีวั้ดท่ัวไป (common

indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัดทีใ่ชวิเคราะห วดั

และประเมินผลความสําเร็จของหนวยงาน หรือ

บุคลากรของหนวยงาน โดยครอบคลุมกิจกรรมสวน

ใหญหรือขอมูลทั่วไป ตวัอยางเชน ตัวช้ีวัดทีแ่สดงถึง

ประสิทธิภาพ หรือขีดความสามารถของหนวยงาน

ความพรอมของบุคลากร และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในหนวยงาน

ตวัชี้วัดเฉพาะ (specific indicators)   หมายถึง

ตวัช้ีวัดทีใ่ชวิเคราะห วัด และประเมนิผลความสําเร็จ

ของหนวยงานหรอืบุคลากรของหนวยงาน โดยนําตวั

ช้ีวดัที่สรางขึ้นใหม หรือตัวช้ีวดัทั่วไปมาปรับให

เหมาะกับการประเมินผลหนวยงานหรือบุคลากรของ

หนวยงาน ตวัอยางเชน ตัวช้ีวัด ทีแ่สดงถึงความ

เชีย่วชาญหรือความชํานาญพเิศษของบุคลากรใน

หนวยงาน
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ตวัชีวั้ดประเภททีห่นึ่ง ตวัชีวั้ดประเภทท่ีสอง

5 ตวัชี้วัดเชงิบวก (positive indicators) หมายถึง ตวัช้ีวัด

ที่แสดงความหมายดานบวก ตวัอยางเชน ตวัช้ีวดัที่

หนวยงานเหน็ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ

ประชาชน และการที่เจาหนาที่ของรัฐปฏบิัติหนาที่

ดวยความซือ่สัตยสุจริตประจํา

ตวัชี้วัดเชงิลบ (negative indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัด

ที่แสดงความหมายดานลบ ตวัอยางเชน ตัวช้ีวดัที่

หนวยงาน หรือผูบริหารของหนวยงานไมควบคุม

ดแูลบุคลากรอยางเขมงวด และการที่เจาหนาทีข่อง

รัฐบางสวนปฏิบัตหินาที่อยางตอเนื่อง

6 ตวัชี้วัดความพงึพอใจ (aggregate indicators) หมาย

ถึง ตัวช้ีวัดผลผลิตสุดทาย ผลผลิตรวมหรือภาพรวม

ตวัอยางเชน ตัวช้ีวัดที่เปนภาพรวมของศกัยภาพใน

การบริหารจัดการ ภาพรวมการบริหารจัดการที่เปน

เครอืขาย ภาพรวมการมีสวนรวม และภาพรวมแนว

โนมของการบริหารจัดการ

ตวัชี้วัดความไมพึงพอใจในการบริการระบบวีดิทัศน
ทางไกล (distribution indicators) หมายถึง ตัวช้ีวัด

ความหลากหลายของกจิกรรม หรือตัวช้ีวัดทีก่ระจาย

หรือครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ของบุคลากรหรือ

หนวยงาน ตวัอยางเชน ตัวช้ีวัดที่ครอบคลุมดานการ

บริหารงานทัว่ไป การบริหารเงินและการบริหารคน
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ตวัชีวั้ดประเภททีห่นึ่ง ตวัชีวั้ดประเภทท่ีสอง

7 ตวัชี้วัดระดับบน หมายถึง ตวัช้ีวดัที่สรางหรือกําหนด

ขึ้นเพื่อวเิคราะห วดั และประเมินผลการปฏบิัติงาน

ของหนวยงานของรฐัและเจาหนาที่ของรัฐระดับบน

ตวัอยางเชน ตัวช้ีวัดการบรหิารจัดการที่เรียกวา

“การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน ที่

ประกอบดวยตวัช้ีวดัหลัก 4 ดาน”  ทีใ่ชวดัระดับกรม/

สวนราชการ อันเปนการทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการระหวางปลัดกระทรวงกับรัฐมนตรี สําหรับ

สํานักงานปลัดกระทรวง สําหรับคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกรมตาง ๆ และในสวนของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อธิการบดขีอง

มหาวทิยาลัยทุกแหงเซน็คํารับรองการปฏิบัตริาชการ

กับเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เปนตน

ตวัชี้วัดระดับลาง หมายถึง ตวัช้ีวดัที่สรางหรือ

กําหนดขึน้เพือ่วิเคราะห วดั และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ

ระดับลาง ตัวอยางเชน ตวัช้ีวดัการบริหารจัดการที่

เรียกวา “การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวย

งาน ที่ประกอบดวยตัวช้ีวัดหลัก 4 ดาน” ที่ใชช้ีวดั

ระดับบุคคล โดยสวนราชการทั้งหมดยังไมลงถึง

ระดับบุคคลจริง แตลงไปไดแค สํานัก/กอง/หนวย

งานภายในกรมหรือสวนราชการ เทานั้น โดยผู

อํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทําคํารับรอง

การปฏิบัติราชการและลงนามกบัอธิบดี วาใน

ปงบประมาณ พ.ศ...... จะดําเนินการในเรือ่งอะไร

บาง มีตวัช้ีวดัความสําเร็จอะไรบางในแตละเรื่องมี

เกณฑการใหคะแนน ทั้งตัวช้ีวดัเชิงปริมาณและ

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพอยางชัดเจน เปนตน
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ตวัชีวั้ดประเภททีห่นึ่ง ตวัชีวั้ดประเภทท่ีสอง

8 ตวัชี้วัดท่ีสรางขึน้มาใหม (new indicators) หมายถึง

ตวัช้ีวัดที่บคุคลหรือหนวยงานสรางขึ้นใหม โดยมิได

ลอกเลยีนแบบหรอืนําตวัช้ีวดัของบุคคลหรือหนวย

งานใดมาปรับปรุง ตัวอยางเชน หนึ่ง ตัวช้ีวัดทีเ่รียกวา

6 ร. ที่แสดงถึงปจจัยสําคัญที่มีสวนชวยให

การบริหารจัดการประสบผลสําเร็จ ไดแก การบริหาร

จัดการดวยความคิดและการกระทําที่ริเร่ิม รวดเรว็

รอบรู รอบคอบ ราบรืน่ และรุงโรจน สอง ตวัช้ีวัดที่

เรียกวา 4 ที่แสดงถึง ปจจยัสําคัญที่มีสวนชวยใหการ

บริหารจดัการประสบผลสําเร็จ ไดแก ใจถึง มือถึง

เงินถึง และดวงถึง และสาม ตวัช้ีวัดทีแ่สดงถึง

ความคิดและการกระทํา 3 ขั้นตอนของบุคลากรที่เขา

มาอยูในระบบราชการ โดยเริ่มแรกบุคลากรจะมี

ความคิด และการกระทําที่  “ริเร่ิม” ตอมาเมื่อถูก

ระบบราชการครอบงํา จะทําใหบุคลากรนั้นมคีวาม

คดิและการกระทําที่ “รักษา” สถานภาพเดมิ และใน

ที่สุด กจ็ะมคีวามคดิและการกระทําที่ “ทอแทและ

ถดถอย”

ตวัชี้วัดท่ีปรับปรุงใหม (modified indicators)

หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีอยูแลวและนํามาปรับปรงุหรือ

พฒันาเทื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

วตัถุประสงคของการวิเคราะห วดั และประเมินผล

ของแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน หนึง่ ตัวช้ีวัดใหมที่

เรียกวา 11M ประกอบดวย 11 ดาน ซ่ึงปรบัปรุงหรือ

พฒันามาจากตวัช้ีวดัเดมิที่เรียกวา 3M ที่ประกอบ

ดวย 3 ดาน และสอง ตัวช้ีวัดใหมที่เรียกวา แพ็มส-

โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) ที่ประกอบดวย

11 ดานโดยพัฒนามาจากตัวช้ีวดัเดมิที่เรียกวา

(POSDCoRB) ที่ประกอบดวย 7 ดาน
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ตวัชีวั้ดประเภททีห่นึ่ง ตวัชีวั้ดประเภทท่ีสอง

9 ตวัชี้วัดการบริหารจัดการของตางประเทศ หมายถึง

ตวัช้ีวัดที่ผูรูหรือนักวชิาการไทยรับมาจากตาง

ประเทศ ตวัอยางเชน

SWOT,benchmarking,และ balanced scorecard

ตวัชี้วัดการบริหารจัดการของไทย หมายถึง ตวัช้ีวดั

ที่ผูรูหรือนักวชิาการไทยประดษิฐคดิคนขึ้นเอง

ตวัอยางเชน ตัวช้ีวัดการบรหิารจัดการตามแนวทาง

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แนวทางคณุธรรม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงและแนวทางทศพิธราช

ธรรม

10 ตวัชี้วัดสังคมใหม หมายถึง ตวัช้ีวดัที่แสดงถึงภาพ

ลักษณของสังคมสมัยใหม ตัวอยางเชน หนึง่ ตัวช้ีวัด

ครอบครัวสมัยใหมที่มีครอบครัวเพื่อเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ เพือ่ชวยแบงเบาภาระครอบครัวในสมยั

ใหมมีความผูกพันไมแนนแฟน มขีนาดเล็ก และมี

จํานวนการหยารางสูง และสอง ตัวช้ีวัดโครงสราง

ทางสงัคมสมัยใหมที่ยดึความรูความสามารถตาม

ระบบคุณธรรม มกีารประกอบอาชีพหลากหลาย

ยดึถือเหตุผลและกฏหมาย

ตวัชี้วัดสังคมเกา หมายถึง ตวัช้ีวัดที่แสดงถึงสภาพ

ของสงัคมเกาหรือสังคมจารีตประเพณดีังเชน สังคม

ของไทยและญี่ปุน ตวัอยางเชน หนึ่ง ตัวช้ีวัด

ครอบครัวสมัยเกาที่มีครอบครัวไวเพือ่สืบวงศตระกลู

ชวยเหลืองาน เล้ียงดกูลอมเกลาลูกหลาน อุปการะ

เล้ียงดคูนเฒาคนแกที่อยูกับลูกหลาน ภายใน

ครอบครัวเดยีวกัน ครอบครัวในสมัยเกามคีวาม

ผูกพนัอยางแนนแฟน คอยชวยเหลือซ่ึงกันและกนั

และสอง ตัวช้ีวัดโครงสรางทางสังคมสมัยเกาที่ยดึ

ชาติตระกูล ประกอบอาชีพจํากัด ยดึถือระบบพวก

พองและขนบธรรมเนยีมประเพณี

ดานคําจํากดัดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จงึถูกจัดอยูในหลายประเภทของตัวช้ีวัดดังกลาว

ขางตน แลวแตระดับของงานในแตละองคการ ซ่ึงจะกลาวในขั้นตอนตอไป
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3.  คุณสมบัตทิี่ดี
ของตัวชี้วัดการกลาวถึงคณุสมบัติ

ที่ดขีองตัวช้ีวดัมคีวามสมัพันธโดยตรงกับการนําไปใชในองคกร

โดยเฉพาะความสมัพนัธระดับองคการ ถือเปนเรื่องสําคัญมาก

เพราะจะตองสอดคลองมาตั้งแตระดับกลยทุธ เปาหมาย นโยบาย

และแผนดําเนนิงานขององคการ จนมาผูกพันถึงระดับบุคคล ผูกโยง

กนัเหมอืนลูกโซ ยกตวัอยาง การจดัแสดงสินคาของ Motor show

ซ่ึงอาจกําหนดตวัช้ีวัด “ความพึงพอใจของผูเขาชมการแสดงสินคา

ของบริษัท” หรือวดังายๆแบบ “จํานวนคนที่มาเขาชมบูธ” การวัด

ดังนี้ อาจจะเปนตัวช้ีวัดที่ดี แตไมตรงเปาหมายของบริษัทที่มี

เปาประสงคในการทํายอดขายใหไดมากที่สุด การที่มคีนจํานวนมาก

เดนิเขามาในที่จัดแสดง ไมไดเปนคําตอบวาคนเหลานั้นจะเขามาซ้ือ

สินคา อาจจะเขามาเพราะชื่นชมความอลังการ ความสวยงามของ
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ราน ความมอัีธยาศัยไมตรีที่ดี แนะนําดวยความยิ้มแยมแจมใส โดย

เฉพาะพนกังานบรกิารสาวสวย และที่สําคัญ เซ็กซี่ (ตรงใจผูเขียน)

ที่เปนที่ดงึดดูใจคนที่มาเขาชมเปนอันมาก  ดงันัน้ในเชนนี้ ตวัช้ีวัดที่

ตรงเปากรณีนี ้จึงควรจะเปน “จํานวนคนที่จองสินคาในราน” ซ่ึง

อาจจะเปนตวัช้ีวัดเพิ่มเติมขึน้ไปนอกจากตวัช้ีวัดเดิมที่มอียูแลวดงั

กลาว

ดังนัน้จะเห็นวาคุณสมบัตทิี่ดีของตวัช้ีวัดมคีวามสาํคัญตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงตอไปนีผู้เขียน

จะเรยีกวา “บัญญัติ 10 ประการของตัวชีวั้ดท่ีดี” จงึสามารถสรุปไดดังนี้

3.1 สอดคลองกบัเปาหมายองคกร
คําวาเปาหมายองคกร จะตองแยกแยะเปาหมายใหชัดเจนวา คืออะไร โดยทัว่ไปองคกรเอกชน จะมี

เปาหมายไวในเรื่องของผลกําไร ซ่ึงจะมีความแตกตางกับองคกรของรฐั จะมุงเนนไปดานการบริการประชาชนเปน

หลัก ดังนั้นการสอดคลองกับเปาหมายขององคกรจึงถือไดวาปนหวัใจของการจัดทําตวัช้ีวดัทั้งหมด

3.2 มีความเกี่ยวพนัของทุกระดับของการชี้วัด
ความเกี่ยวพันทกุระดับหมายถึง จะตองสอดคลองกันของการเลือกตวัช้ีวดั (Demand) วา ตั้งแต

ระดับนโยบาย จนถึงปฏบิัติ และตวับุคลากรนั้นเอง

3.3 มีความชัดเจนและงายตอการปฏิบัติ
ความชัดเจนและงายตอการปฏิบัต ิเปนสิ่งที่สามารถกําหนดไดไมยาก เนื่องจากตวัช้ีวดั  ดังกลาว

โดยเฉพาะในระดับบุคคล ก็คอืภารกิจในแตละคนที่ปฏิบัติอยูแลว เพียงแคเลือกใหตรงกับตวัช้ีวัดที่ถูกกําหนดให

เปนของหนวยงาน และการกําหนดตวัช้ีวดัดงักลาวจะตองเปนไปตามผลของการปฏิบัตงิานจริงๆของภาระในแตละ

บุคคลซึ่งเปนภารกจิที่แตละคนปฏบิัติอยูตามปกตินัน้เอง

3.4  จะตองเปนเรื่องเฉพาะหรือแยกประเด็นท่ีจะวัดไดชัดเจน
การเลือกใชตัวช้ีวัดในประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญเชนกัน เพราะตวัช้ีวดัที่จะใชไดในการวัดจะตองมี

ความละเอียดเพยีงพอ แยกแยะประเด็นใหชัดเจน ตวัช้ีวดั 1 ตวั ไมควรจะวัดมากกวา 1 อยาง

3.5 จะตองสะดวกในการดําเนินการ
การเลือกใชตัวช้ีวัดเมื่อลงมือปฏิบัติ จะตองปฏิบัตไิดงายและสะดวกตอผูปฏิบัติการ ตลอดจนถึง
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ขั้นตอนการเก็บขอมลู จะตองไมสรางภาระมากนัก การเลือกใชสูตรคํานวณควรจะเปนการคํานวณทัว่ไป เชน รอย

ละ, คาเฉลี่ย

3.6 มีเสถียรภาพในการวัด
ตัวช้ีวัดบางตัว อาจจะตองใชการวัดซ้ํา ๆ กนัในหลายชวงเวลาตาง ๆ กนั จะตองมีความเปน

เสถียรภาพหรือคาที่นาเชือ่ถือไดเชนกนั

3.7 คํานงึถึงคาใชจายท่ีเกิดขึน้
การกําหนดตัวช้ีวัดในบางครั้งอาจจะตองการใชผลลัพธที่เปนธรรม เชน การวดัความพึงพอใจ ซ่ึง

อาจจะตองใชหนวยงานภายนอกในการเก็บขอมูลซ่ึงจะตองมคีาใชจายในการจัดเก็บขอมลู ดังนั้นในการกําหนดตวั

ช้ีวดัดังกลาวจะตองคํานึงถึงความคุมคาในรปูของตวัเงินและไมใชตวัเงินประกอบกัน

3.8 ตองสามารถควบคมุได
ความสามารถควบคุมไดในทางวิจัยไดกาํหนดปจจยัในเรือ่งนีเ้ปนปจจัยสําคญั โดยเฉพาะปจจัยที่

เกิดจากการควบคุมไมได ซ่ึงจะไมนํามาเปนผลของการวิจยัในแตละกรณี ในดานตวัช้ีวัด การเลือกตวัช้ีวดัจะตอง

คํานึงถึงจดุนี้เชนกนั อาจจะคํานึงถึงปจจยัภายในองคการที่มีการควบคุมไดทั้งหมดหรือสวนใหญ เพราะอยางนี้แลว

อาจจะไมสามารถสรุปผลตัวช้ีวดัได

3.9 ตองไมกระทบตอพฤตกิรรมของลูกคา
ตัวช้ีวัดทีก่ําหนดไมควรจะทําใหเกิดผลกระทบของตวับุคคล ซ่ึงจะกอใหเกิดการหลบเลี่ยงหรือปด

ความรบัผิดชอบ โดยการผลกัภาระไปสูบุคคลที่ไมเกีย่วของ

3.10 ตองกอใหเกิดการพฒันาภายในองคกร
ดังกลาวขางตน การกําหนดตัวช้ีวัดจะตองใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ดังนั้นการกําหนด

ตัวช้ีวัดในระดับบนลงมาจะตองคํานึงถึงการกอใหการสนับสนุนใหการพฒันาของบุคลากรในสวนของการเรยีนรู

ความสามารถในการทํางาน การปรบัปรุงงาน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรที่ดขีึ้น
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4. แนวคิดการจัด
ทําตัวชี้วัดระดับ
บุคคลผูเขียนขอเรยีบเรียงแนวคิดการทําตัวช้ีวดั

ระดับบุคคลมาจาก

http://www.rayong.go.th/Strategy/IPA_11/page11_49.html     

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

  การจัดทําตัวช้ีวดัระดับบคุคล จะดําเนินการภายหลังจากการจัดทําตัวช้ีวดัระดบัสํานกั/กอง/กลุม

งาน/ฝาย เสร็จสิ้นแลว และควรจดักลุมงาน/สายงาน (Job Family) ภายใตสํานัก/กอง/ กลุมงาน/ฝาย โดยจดับุคลากร

ที่อยูในตําแหนงเดยีวกัน ลักษณะงานคลายกัน ที่มีหนาที่ใกลเคียงกนัไวดวยกนั แลวจึงทําการถายทอดตัวช้ีวดัสู

ระดับบุคคล
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4.1 แนวทางการถายทอดตวัชี้วัดระดับบุคคล
การกําหนดแนวทางการถายทอดตวัชี้วัดระดบับุคคล มกีารผสมผสานระหวาง

- การพฒันางานตามบทบาท หนาทีร่ะดับบุคคลที่สนับสนุนตอเปาประสงคและตัวช้ีวัดของผูบังคับ

บัญชา

- การพฒันางานตามบทบาทหนาที่และภารกจิในงานประจําแตละบุคคล 

- การใหความสําคัญกับงานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
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บทบาท หนาที่ ของบคุคล
ที่สนับสนุนตอเปาประสงค
และตัวชีว้ัดของผูบงัคับบญัชา

บทบาท หนาที่งาน ของบคุคล
(Job Description)

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
เปนพิเศษ

เปาประสงคในระดับ
           บคุคล

                ตัวชีว้ัดในระดับบคุคล



โดยแนวทางการจัดทําตวัช้ีวดัระดับบุคคล มแีนวทางดําเนินการ ดงันี้

ขัน้ตอนที่ 1  ยืนยนัหนาท่ีของบุคคล  เปนการยืนยันหนาที่ของบุคคลจากหนาที่งานตามที่ไดระบไุวในราย
ละเอยีดการกําหนดตําแหนง (Job Description) เพื่อแสดงรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของแตละ

บุคคลหลังจากนัน้จงึดําเนินการจดักลุมงานที่มีลักษณะเหมือนกนัเขาเปนกลุมงาน/สายงาน (Job Family) และสรุป

ความรบัผิดชอบหลักแตละกลุมงานใหชัดเจน เพื่อใหสะดวกตอการจัดทําเปาประสงคและตวัช้ีวดัระดับบคุคล

ขัน้ตอนที่ 2  กําหนดเปาประสงคท่ีบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของผูบังคับบัญชา พจิารณา
เปาประสงคของผูบังคบับัญชาทีก่ลุมงาน/สายงานนัน้ ๆ มีสวนเกีย่วของโดยใชรายละเอียดการกําหนดตําแหนงเปน

หลักในการพิจารณาวา ในตาํแหนงงานนัน้ ๆ มีสวนเกี่ยวของกับเปาประสงคของผูบังคับบัญชาอยางไรบาง และ

กําหนดเปาประสงคที่บุคคลมสีวนผลักดันเปาประสงคของผูบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย

ขัน้ตอนที่ 3  กําหนดเปาประสงคเพิ่มเติมตามหนาท่ี  พิจารณาความรับผิดชอบหลังจากขัน้ตอนที่  1 เทียบ

กับเปาประสงคของผูบังคับบัญชาที่บุคคลมีสวนผลักดนัจากขัน้ตอนที่ 2  หากเปาประสงคที่บุคคลรับจากผูบังคับ

บัญชายงัไมครอบคลุมความรับผิดชอบหลักใหกําหนดเปาประสงคที่ตองการพัฒนาหรือมุงเนนเพื่อใหงานตาม

ความรบัผิดชอบมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล

ขัน้ตอนที่ 4  กําหนดเปาประสงคเพิ่มตามงานทีไ่ดรับมอบหมายพเิศษ  หากบุคคลมีหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายพิเศษ  ควรนํามาพจิารณาวางานทีไ่ดรับมอบหมายพิเศษนั้น เปนสวนหนึ่งของเปาประสงคที่ผลักดนั

เปาประสงคของผูบังคบับัญชาและเปาประสงคของหนาที่ที่มอียูแลวตามขั้นตอนที่ 2 และขัน้ตอนที่ 3  หรือไม  หาก

เปาประสงคที่มีอยูยงัไมครอบคลุมงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ควรกําหนดเปาประสงคเพิม่เตมิตามงานทีไ่ดรับ

มอบหมายพิเศษ

ขัน้ตอนที่ 5  กําหนดตวัชี้วัดในแตละเปาประสงค  ทุกเปาประสงคที่จัดทําขึ้นใน ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4  ตอง

สามารถวัดและกําหนดเปาหมายของความสําเร็จได เพือ่ใหผูรับผิดชอบทราบวาเปาประสงคที่กําหนดไวนั้น

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม

นอกจากนี้ การกําหนดตวัช้ีวดัของบุคคลตองคํานงึถึงความสอดคลองกับตัวช้ีวัดระดับสํานกั/กอง/กลุมงาน/

ฝาย ดวย หากบุคคลเปนผูผลักดนัในตัวช้ีวัดของเปาประสงคของสํานัก/กอง/กลุมงาน/ฝาย ทีไ่ดคดัเลือกในขั้นตอน

ที่ 2 บุคคลสามารถนาํตวัช้ีวดัของสํานัก/กอง/กลุมงาน/ฝาย ดงักลาวมาใชไดเลย ในกรณทีี่เปนตัวช้ีวัดรวม หรืออาจ
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จะนําตวัช้ีวดัรวมมาปรับใหเปนตวัช้ีวัดเฉพาะกไ็ดั แตถาบุคคลนั้นเปนผูสนับสนุนหรือเปนผูรับผิดชอบเพียงบาง

สวน ตองสรางตวัช้ีวัดขึน้มาใหม

4.2 แผนผงัแสดงขั้นตอนการจัดทําตวัช้ีวดัระดับบุคคล

                    จากในแนวคดิดังกลาว ผูเขยีนนํามาจัดทําเปนแผนผังแสดงขั้นตอนการดําเนนิการที่เห็นไดงาย ๆ ดงันี้

                                                       1.1  สํารวจงานที่ตวัเองปฏิบัติอยูจริงโดยมีที่มาจาก

                                                                          -  งานท่ีเกิดจากนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ

             ของหนวยงาน

                     -  งานตามหนาที่

                     -  งานท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ

                                                        1.2  จัดสรุปงานตามขอ 1.1 แลวจัดลําดบัตามลําดับความสําคัญเรือ่ยลง

        มาตั้งแตขอแรกจนถึงขอสุดทาย

                                                                 2.1  การเลือกงานตามหวัขอ 1.1 เปนตัวช้ีวัดแตละคนอยูที่เปาหมายวาจะ

กําหนดไวกีต่วั ซ่ึงกําหนดไวให 4-7 ตัวดวยกัน ความสําคัญจึงอยูวา

จะเลือกกี่ตวัจงึเหมาะสม จึงตองกลับไปดูวาตวัช้ีวดัที่จะเลือกนั้น

ครอบคลุมงานหลกัที่มีการปฏิบัติอยูประจําหรือไม งานใดไมได

ปฏิบัติประจํา แตมีความสําคัญก็ตองนํามาจดัทําตัวช้ีวัดดวย ดงันั้น 

จํานวนตัวช้ีวดัความสําคัญจึงอยูตรงนี ้        

การใหน้ําหนกัของตวัช้ีวดัมีความสําคญัถึงผลลัพธของตวัช้ีวดั

ซ่ึงในปจจบุันถูกใหมคีาระหวาง 10% - 30% หากเลือกการถวง

น้ําหนกัไมดีกจ็ะทําใหผลลัพธเกิดผลเสยีได ดงันั้น การเลือกตัวช้ีวดั

มากกวา 4 ตวักจ็ะทําใหน้ําหนักของตวัช้ีวัดกจ็ะสามารถกระจายได

มาก ทําใหความเสี่ยงนอยลง แตอยางไรก็ตาม สุดทายแลวกจ็ะตอง

ทําความเขาใจกับผูกํากับตัวช้ีวดัของแตละคนดวย
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      ยืนยันหนาทีต่ัวเอง

    เลือกหัวขอตาม 1.2
          ทําเปนตัวช้ีวัด

      การใหน้ําหนัก
       ของตัวช้ีวัด



                                                                                           หลายคนไมใหความสําคัญของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์

                                                                            ของงาน  ซ่ึงตอไปจะเรยีกวา Template เมื่อเลือกตวัช้ีวดัก็จะไม

                                                                            ไดกําหนด Template การกําหนด Template เปนเสมอืนสญัญา

          ประชาคมที่ถูกบนัทกึระหวางผูกํากับตัวช้ีวัดกับผูทําตัวช้ีวดั วา

          ในการเลือกตวัช้ีวัด ดงันี้ มีเงื่อนไขรายละเอียดอะไรบาง ก็

                                                                         สามารถบันทึกลงใน Template ไดทันทแีละจะกลายเปนคูมือใน

                                                                             การประเมินผลตอไปของผูกํากบัตัวช้ีวัด

                                                                                            ในการจัดทําแบบฟอรมมาตรฐานมคีวามสําคัญอยาง

                                                                   ยิ่งในการรายงานผลการปฏบิัติงานในแตละตวัช้ีวัดเพราะจะนํา

 ไปสูการเสนอรายงานผลการประเมนิตวัเอง (Seft Assessment 

 Report) หรือเรียกวา SAR ในการจัดทําแบบฟอรมดังกลาวก็

        ควรจะเปนแบบสรุปของการประชุมหรือสัมมนาของผูปฏิบัติจริง

จะไดไมมปีญหาทางดานการใชงานจริง

                                                  เปนขัน้ตอนสุดทายของการจดัทําตวัช้ีวดัระดับ

                                              บุคคลจะเปนการชีแ้จงผลการปฏบิัติงานตามตัวช้ีวัดที่ถูก

              เลือกในแตละคนเพื่อใหผูกํากบัตัวช้ีวดัสามารถติดตามผล

การปฏิบัติงานของผูถูกประเมินได
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      การจัดทําแบบฟอรม
     ในการดําเนนิงานตาม
           ตัวช้ีวัด

      การรายงานผลการประเมิน
     ตัวเอง ( Seft Assessment 
      Report )''SAR''

      การใหความสําคัญ
     ของ แบบประเมินผล
     สัมฤทธิ์ของงาน
       (Template)



5. รายละเอียดตวั
ชี้วัดตามกรอบ
การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ (กพร.)
(Template)
แบบฟอรมประเมินผลสมัฤทธิ ์(Template) เปนแบบรายละเอียด

ของการจดัทําตัวช้ีวัด ซ่ึงจดัทําโดยสํานกังานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบบริหารราชการ (กพร.) สําหรับใชประกอบการประเมินผล

ดังนั้นการกรอกในรายละเอียดแตละขัน้ตอนจงึเปนสิ่งสําคัญโดย

เฉพาะผูถูกประเมิน
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รายละเอียดตวัชีวั้ดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
ตวัชีวั้ดท่ี 3 : 

ความหมายของตวัช้ีวัด

วตัถุประสงคของตัวช้ีวดั

สูตรในการคํานวน

เกณฑการใหคะแนน

หนวยที่วัด

น้ําหนกั

ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน

กระบวนการจัดเกบ็ขอมูล

ผูจัดเก็บขอมลู

ผูตั้งเปาหมาย

ผูรับผิดชอบตวัช้ีวดั

ขอมูลปฐาน (ปงบประมาณ 52)

เปาหมาย (ปงบประมาณ 53)

เงื่อนไข
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      5.1  ความหมายของตวัชีวั้ด
เปนการอธิบายถึงรายละเอียดของตวัช้ีวดัวามีความหมายอยางไร เสมือนกับเปนขอตกลงระหวางผู

ทําตัวช้ีวดัระหวางกัน เพื่อจะไดกําหนดใหชัดเจนวามีเงื่อนไขอะไรบาง เมื่อมีการประเมนิในแตละรอบจะไดเขาใจ

ความหมายตรงกัน อาจจะเปนคําจํากัดความและรายละเอียดเพิ่มเตมิของตัวช้ีวัดก็ได

5.2  วัตถุประสงคของตวัชี้วัด
เปนการแสดงถึงเปาหมายสุดทายของตัวช้ีวดัวาคืออะไร มักจะใชคําขึ้นตนวา ความสําเร็จใน

การ......., ความรวดเรว็ในการ......,ความพึงพอใจในการ.......เหลานี้เปนตน

                    5.3  สตูรในการคํานวณ 

เปนการแจงรายละเอยีดที่มาของหนวยวดัในกรณีที่เปนรอยละ, อัตราสวน , สัดสวน และคาเฉลี่ย

นั้นหมายความวา การที่จะไดถึงผลลัพธของตวัช้ีวดัจะตองนําขอมูลมาคํานวณ จึงจะไดผลลัพธ ซ่ึงในบางครั้งก็จะ

สรางปญหาใหกับผูกําหนดตวัช้ีวดัมากพอควร จึงควรจะคํานึงถึงการใชสูตรในตัวช้ีวดัมากพอสมควร แตอยางไร

สูตรการคํานวณจะตองสอดคลองกับวธีิการวัดผลของตัวช้ีวัดดวย

5.4  เกณฑการใหคะแนน
เปนเสมือนการวางกติกากันกอนลงสนามวาจะมีขอตกลงกันอยางไรบาง สวนสําคัญของเกณฑการ

ใหคะแนนของตวัช้ีวดัจะประกอบดวย

– ชวงการปรับเกณฑจะคดิอยางไร

– รายละเอียดของผลสําเร็จของตัวช้ีวดัในแตละระดับตัง้แต 1-5

– โดยสวนใหญแลวทั้งสองสวนจะมีความสัมพันธกนัโดยตรงในแตละกรณยีกเวนกรณีตัวช้ีวดั

ที่ใชหนวยวัดที่เปนแบบ Milestone กจ็ะไมมีการใชชวงปรับเกณฑ แตจะใชรายละเอยีดของ

การทํากจิกรรมเปนการปรับเกณฑแทน ชวงการปรับเกณฑสวนใหญที่ใชกนัมากก็จะเปน +

รอยละ , + จํานวน แลวแตกรณี

5.5  หนวยวัด
เปนหัวใจสําคัญของตวัช้ีวัดทั้งหมด บางครั้งเราเรยีกวา คาของตวัช้ีวดับาง คาเปาหมายบาง แลวแต

จะเรยีก ดงันี้
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1) จํานวน เปนหนวยวัดที่มีมาตั้งแตเกดิทุกคน เปนตัวช้ีวัดทีง่ายที่สุด วดัเชงิปริมาณ การนบัจะตอง

คูกับหนวยนับดวย เชน พมิพเอกสารจํานวน 5 แผน, ตรวจซอมอุปกรณส่ือสาร จํานวน 5 คร้ัง

2) รอยละ เปนการวัดการเปรียบเทยีบของสิ่งเดียวกนัโดยเปรียบจากคาของ 100

3) อัตราสวนเปนการเปรียบเทียบตั้งแต สองสิ่งที่แตกตางกนัแลวลดทอนใหต่ําสุด

4) สัดสวน เปนการเปรียบเทยีบสวนเดยีวกบัสวนใหญทั้งหมด แลวลดทอนใหต่ําสดุ

5) ระดับเปนการวัดความสําเร็จของงานตามคาคะแนนตามระดับเปาหมาย

6) คาเฉลี่ยเปนการนําเอาจํานวนรวมของสิ่งที่ตองการเฉลี่ยแลวหารดวยจํานวนกลุมหรือจํานวน

หนวยที่เราตองการเฉลี่ย เชน เวลาเฉลีย่ของการตรวจซอม = ผลรวมของเวลาตรวจซอม 
     ผลรวมของจํานวนครั้งการตรวจซอม

5.6  น้ําหนัก

เปนการใหความสําคัญของตัวช้ีวดัที่ถูกเลือกมาใชช้ีวดั การใหน้ําหนกัมากสําหรับตัวช้ีวดัตัวไหน

แสดงถึงวาตวัช้ีวัดนั้นควรจะเปนตวัช้ีวดัที่มีความสําคญั และบรรลุเปาหมายขององคการใหสําเรจ็ได เปาหมายจาก

ประสบการณของผูเขยีน พบวามีหลายคนไมทราบความสําคัญดังกลาว มักจะใหน้ําหนักของตัวช้ีวดัเทาๆ กนั ซ่ึงจะ

เสี่ยงตอผลการปฏิบัติงานได

 5.7  ความถี่ในการเก็บขอมูลและรายงาน
เปนการกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล โดยสวนมากจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับชวงเวลา

การวัด สวนใหญจะประกอบดวย รายเดือน/ไตรมาส/6 เดือน

 5.8   กระบวนการจัดเกบ็ขอมูล
เปนการรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ของการเก็บขอมูลวามีที่มาอยางไร เปนการสนบัสนนุความนาเชื่อ

ถือของตัวช้ีวัดใหมคีณุคามากยิง่ขึ้น สวนใหญก็จะเปนเอกสารการดําเนนิงานตาง ๆ ในภารกิจ เชน หนังสอืนัดการ

ประชุม,รายงานการประชุม,รูปถาย,แบบประเมนิผลตางๆ,หนงัสือขอบคุณการใชงาน,แบบฟอรมรายงานผลการ

ปฏิบัตงิาน ซ่ึงมหีลักสําคัญอยูวาหลักฐานที่จดัเก็บเพื่อนํามาใชอางอิงในการประเมินผลนั้นจะตองสอดคลองกับตัว

ช้ีวดั
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 5.9  จัดเก็บขอมูล
        แลวแตกรณีของตวัช้ีวดัแตละตวั อาจจะเปนผูเกีย่วของกับตวัช้ีวดั หรือเปนบุคคลภายนอก

กไ็ด แตจะตองเปนผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการการดําเนินงานของตวัช้ีวัด พรอมใหระบุเบอร

โทรศัพทในการตดิตอดวย

 5.10  ผูตั้งเปาหมาย
         สวนใหญจะเปนผูบังคับบัญชาของผูจดัเก็บขอมูล (เฉพาะในกรณทีี่เปนผูใตบังคับบัญชา)

พรอมระบุเบอรโทรศัพทในการตดิตอดวย

 5.11  ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
คือตวับุคคลที่เลือกใชตวัช้ีวดันีใ้นการประเมินผลการทํางานของตน พรอมระบเุบอร

โทรศัพทในการตดิตอดวย

 5.12  ขอมูลปฐาน
 เปนหวัขอสําคัญที่ผูจัดทําตวัช้ีวดัตองใหความสําคัญ เพราะจะเปนขอมูลการปฏิบัตงิานที่

ผานมาในปกอน ๆ ซ่ึงจะตองใชในการกําหนดคาตางๆ ของตัวช้ีวัด และเปนพื้นฐานในการดําเนนิการตอในปตอไป

 5.13  เปาหมาย
เปนความคาดหวงัในปที่ใชตัวช้ีวัดตวันี้วามีเปาหมายเปนที่คาดหวงัไวอยางไร สวนใหญ

แลวจะกําหนดไดงายในหนวยวดัตางๆ ยกเวนหนวยวดัที่ปนแบบ Milestone และมีการวดั 2 รอบในแตละป ซ่ึงใน

แตละรอบจะตองมีการนําคาระดบัมาคํานวณ จงึจะไดตรงตามความเปนจรงิ

  5.14  เงื่อนไข
เปนขอสุดทายซึ่งเปนการกําหนดใหชัดเจนระหวางผูตั้งเปาหมายกบัผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด

โดยระบใุหตรงกนัวาจะมีเงื่อนไขอะไรบางทีจ่ะตองปฏิบัติ ปฏิบัติอยางไร และมีอะไรบางที่ปฏิบัตไิมได ระยะเวลา

เร่ิมตนและจบลงเมือ่ไร รวมทั้งขอตกลงอื่นๆ  ก็ควรจะระบุในเงื่อนไขใหหมด พดูกนังายก็คือเงื่อนไขที่จะทําไหเกดิ

ผลสําเร็จของตัวช้ีวัด แตที่จะตองระมัดระวังก็คอื จะตองไมใชเงือ่นไขที่จะชวยใหผูทําตวัช้ีวดัในเรื่องเฉพาะตวั
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6.ประเภทของ
ตัวชีว้ัดทางดาน
สารสนเทศและ
การสื่อสารการสรุปประเภทตัวช้ีวัด

ระดับบุคคล จะเปนตวัสะทอนของการทํางานภายในของศนูย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานปลดักระทรวง

มหาดไทย โดยไดจัดแบงตัวช้ีวัดออกเปน 2 ประเภท  คอื
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6.1 ดาน ICT (Information and Communication Technology Indicator) หมายถึง ตวั

ช้ีวดัเฉพาะดานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 19 รายการ ดังนี้

1. [ICT01] การประชุมวิดีทัศน VCS

2. [ICT02] การติดตั้งอุปกรณ

3. [ICT03] การบํารุงรักษาอุปกรณ

4. [ICT04] การตรวจซอมอุปกรณ

5. [ICT05] ความลดนอยของการแจงเสยี

6. [ICT06] งานใหคําปรกึษาและนิเทศสถานีส่ือสารจงัหวดัในขาย

7.  [ICT07] งานสานสัมพนัธดานสารสนเทศและการสื่อสาร

8.  [ICT08] งานใหคําปรกึษา / นเิทศงานดานสารสนเทศและการสื่อสาร

9.  [ICT09] การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

10.[ICT10] การฝกอบรม

11.[ICT11] การจดทะเบยีนโดเมน

12.[ICT12] การปรับปรุง Web

13.[ICT13] การพัฒนา Web

14.[ICT14] ตรวจสอบคําหมิ่นประมาท

15.[ICT15] การนําเขาขอมูล

16.[ICT16] ตอบกระทู

17.[ICT17] ตรวจสอบการใชทรัพยากรในระบบอนิเตอรเน็ต

18.[ICT18] ร้ือถอนอุปกรณเครื่องมอืส่ือสาร

19.[ICT19] การจดทะเบยีนซับโดเมน (Sub Domain)
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6.2 ดาน GM (General Management Indicator) หมายถึง ตวัช้ีวัดดานบริหารจัดการที่จะ

ชวยสนับสนุนใหงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําเร็จลุลวง ประกอบดวย 26 รายการ

ดังนี้

1. [GM01] กล่ันกรองหนงัสือ

2. [GM02] จัดทําวาระงาน

3. [GM03] การติดตอราชการและประสานงาน

4. [GM04] งานพิมพดีด

5. [GM05] งานบริการตางๆ

5.1 งานทําความสะอาดสถานที่ (ภายในอาคาร)

5.2 งานปรับภูมิทัศนบริเวณสถานที่

5.3 งานดูแลรกัษารถยนตประจําวนั

5.4 งานถายเอกสาร

5.5 งานจัดหองประชุม

5.6 งานสาธารณปูโภค

6. [GM06] การขอมีบัตร

7. [GM07] ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส E-document

8. [GM08] งานแจงเวียน-เบิกจายเงินสวสัดกิาร-เบิกจายคาสาธารณูปโภค

8.1 งานแจงเวียน

8.2 งานเบิกจายเงนิสวัสดกิาร

8.3 งานเบิกจายคาสาธารณูปโภค

9. [GM09] งานแจงเวียนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส E-office

10.[GM10] การจัดซื้อพัสดุ

11.[GM11] การจัดซื้อพัสดุ E-auction

12.[GM12] การตรวจรับพัสดุ แกไข

13.[GM13] เบิกจายพัสดุ
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14.[GM14] จัดทําทะเบียนครุภณัฑ

15.[GM15] รอยละระดบัความพึงพอใจของผูรับบรกิาร

16.[GM16] จํานวนครัง้เฉลี่ยในการขับรถยนต/รถจักรยานยนตตอสัปดาห 

17.[GM17] จํานวนกิโลเมตรในการขับรถยนต/รถจักรยานยนต ตอ 6 เดือน 

18.[GM18] รายงานความตองการงบประมาณ

19.[GM19] รายงาน+ตดิตามและรายงานผล

20.[GM20] การจัดทําหนงัสือรายงานผลการดําเนนิงาน

21.[GM21] การวางแผน

22.[GM22] เลขานุการจัดทํารายงานสถิติขอมูลสําคัญฯ แกไข

23.[GM23] รับ-สงขาวผานโทรสาร

24.[GM24] สงขอความสั้น 

25.[GM25] การนําเสนอรายงานสถิติขอมูลสําคัญฯ 

26.[GM26] การใชงานซอฟทแวร OpenOffice.org

     ตัวช้ีวัดทางดานสารสนเทศและการสื่อสาร ไดถูกจัดใหอยูในแบบฟอรมแบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง

ปจจบุันใชอยูในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถือเปนแบบ

มาตรฐานทัว่ไปในรายละเอียด ผูนําไปใชจะสามารถนําไปเทียบเคียงกับงานที่ใกลเคยีงกันไดในแตละหนวยงาน ที่

นาสังเกตุคือตวัช้ีวัดที่ใชเวลามาตรฐานงานในการตดิตัง้หรือตรวจสอบเครื่องมือส่ือสารก็จะเปนไปตามประกาศ

เวลามาตรฐานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผูนําไปใชจะ

สามารถเลือกตวัช้ีวดัเฉพาะในแตละอุปกรณได ซ่ึงจะทําใหความหมายของรายการในแตละรายการของตวัช้ีวัด

ในแตละตวัจะเปลี่ยนไปดวย ดังนัน้ตวัช้ีวัดทางดานสารสนเทศและการสื่อสารที่ถูกจดัใหอยูในแบบฟอรมแบบ

ประเมินผล ผูใชจะตองระมัดระวงัในการใช โดยจะตองคํานงึถึงความเปนไปไดและจากสภาพขอเท็จจริงที่ได

ปฏิบัตงิานจริง แบบฟอรมที่ใหเปนเพยีงตวัอยางนํารองใหทานเทานั้น 
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7. แผนผังขั้น
ตอนการทํางาน
(WORKCHART) การจัดทําแผนผังขั้นตอนการทํางานเปนการ

อธิบายขัน้ตอนการทํางานอยางละเอียดวาใครทําอะไร ทีไ่หน

อยางไร เมือ่ใด โดยสามารถจัดทําไดในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การใช

เนื้อความอธิบาย การใชตารางอธิบาย การใชแผนภมูิ ในโอกาสนีไ้ด

สุมเลือกตัวช้ีวัดที่ถูดจัดใหอยูในแบบฟอรมแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ

มาจดัทําแผนผังขั้นตอนเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติในแตละ

เร่ือง คือ

7.1 กระบวนการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือส่ือสาร

7.2 กระบวนการงานซอมอุปกรณเครือขายโทรคมนาคมและอุปกรณส่ือสาร

7.3 กระบวนการงานเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย

7.4 กระบวนการตดิตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

7.5 กระบวนการตดิตั้งระบบการประชุมวีดทิัศนทางไกล (VCS)
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7.6 กระบวนการโครงการฝกอบรม

7.7 กระบวนการการจัดวาระงานใหผูบังคับบัญชา

7.8 กระบวนการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพิมพหนงัสือราชการ

7.9 กระบวนการเจาหนาที่ผูบริหารงานรับ-สงขาว

7.10 กระบวนการจัดซื้อพสัดแุบบตกลงราคา

7.11 กระบวนการจัดซื้อพศัดแุบบสอบราคา

7.12 กระบวนการจัดซื้อพศัดแุบบกรณพีิเศษ

7.13 กระบวนการจัดซื้อพศัดแุบบวิธีพเิศษ

ดังนัน้จะเห็นไดวาการจดัทํากระบวนการหรือแผนผังขั้นตอนการทํางาน จะตองสอดคลองกับตวัช้ีวดั เชน

ความหมาย, วตัถุประสงค, เกณฑการใหคะแนน, หนวยวดั และเงือ่นไขตาง ๆ เปนตน การจดัทํากระบวนการหรือ

แผนผงัขั้นตอนการทํางานจงึมีสวนสําคญัที่จะใหการจดัทําตัวช้ีวัดมีความสมบูรณขึ้น
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7.1 กระบวนการ  บํารงุรักษาระบบ/อุปกรณ/เคร่ืองมือสือ่สาร
หนวยงานที่รับผดิชอบ : ผูดแูลระบบ/อุปกรณ/เครื่องมือ............

ผลผลิต  : การบํารุงรักษาระบบ/อุปกรณ/เครื่องมือ.........

หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน
1. ผูขอรับบรกิาร

2. ผูดูแลระบบ

                                                               (15 วัน) 
               (15 วัน)

                                                  (6 เดือน)  
             (6 เดือน)  
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ปฏิบัตงิานตามแผน รายวนั/รายสัปดาห/รายเดอืน
และบนัทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ ร.2) (เร่ิมตน 1  ต.ค.)

จัดทําแผนงานการบํารุงรักษา
กอนเริ่มตนปงบประมาณ (ภายในเดือน ก.ย.)

นําเสนอรายงานรอบ 6 เดือน คร้ังที่ 1 (ต.ค.-ม.ีค.)
(ภายใน 10 เม.ย.)

สรุปผลการปฏิบัติงานทั้งป 12 เดือน พรอมขอ
เสนอแนะ (ภายใน 10 ต.ค.)

หนวยงาน/สวนราชการ ทีม่ีระบบ/อุปกรณ/เครื่อง
มือ.....ตดิตั้งใชงาน

เสนอแผนงานตอหวัหนาหนวยงาน
กอนเริ่มตนปงบประมาณ (กอน 1 ต.ค.)

นําเสนอรายงานรอบ 6 เดือน คร้ังที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.)
(ภายใน 10 ต.ค.)



7.2  กระบวนงาน  งานซอมอุปกรณเครือขายโทรคมนาคมและอุปกรณสื่อสาร
หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน หมายเหตุ

1. ผูใชบริการแจงการขัดของ

2. ศสส. (งานตรวจซอมอุปกรณ

เครือขายโทรคมนาคมและ

อุปกรณส่ือสาร)

3. ศสส. (งานตรวจซอมอุปกรณ

เครือขายโทรคมนาคมและ

อุปกรณส่ือสาร)

4. ศสส. (งานตรวจซอมอุปกรณ

เครือขายโทรคมนาคมและ

อุปกรณส่ือสาร)                                             

                                                      (1 ชม.)       (11 ชม.)      (1 ชม.) 

 รวมระยะเวลา 13 ช่ัวโมง

1. นับเมื่ออุปกรณ (อะไหล) พรอม (ไมรออะไหล)

2.

3. ไมนบัวันเดินทาง
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ผูใชบริการแจงการขัดของ/
ศสส.ตรวจพบการขัดของ

ขออนุมตัิซอม

เดนิทางไปตรวจซอม
(ตางจังหวัด)/ภายในจงัหวัด

ศสส. ตรวจซอม
และรายงานผล



7.3  กระบวนการ งานเชื่อมโยงเครือขาย ICT มหาดไทย
หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน หมายเหตุ

1. สวนราชการขอเชื่อมโยง

2. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

ICT มหาดไทย)

3. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

ICT มหาดไทย)

4. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

ICT มหาดไทย)

5. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

ICT มหาดไทย)

6. ศสส.(งานเชื่อมโยงเครือขาย

ICT มหาดไทย)

                

                 

(1 วัน)  (7 วนั)  (2 วนั)  (2 วนั)  (5 วนั)

    รวมระยะเวลา 17 วนั
1.ไมนบัวนัเดนิทาง     
2. ผูขอรับบรกิาร (หนวยงาน/สวนราชการ) เปนผูจัดหาอุปกรณเชื่อมโยง
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สวนราชการขอเชือ่มโยง

กําหนดรูปแบบดานวศิวกรรม
การเชื่อมโยงรวมกบัผูเกี่ยวของ

หนวยงานที่ขอเชื่อมโยง
จัดหาอุปกรณ

หนวยงานที่ขอเชื่อมแจง
ความพรอมเพื่อติดตั้ง

ดําเนนิการติดตั้งเชื่อมโยง
อุปกรณ/ทดสอบ/รายงานผล

กําหนดรูปแบบดานวศิวกรรม
การเชือ่มโยงรวมกบัผูเกี่ยวของ



7.4  กระบวนการตดิตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี

1 ช่ัวโมง

1 ช่ัวโมง

                                                                                                                               

1 ช่ัวโมง

     

1 ช่ัวโมง

                               

2.30 ช่ัวโมง

                        

                               30 นาที

ขั้นตอนการตดิตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (MSAT) มีขั้นตอนรวม 7 ช่ัวโมง
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3. เชื่อมตอระบบไฟฟาทองถ่ินกับรถยนตส่ือสาร
ดาวเทียม

4. ปรับจานสายอากาศ รับ-สงสัญญาณดาวเทียม
    เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณกับสถานีแมขาย

5. ประสานงานกับสถานีแมขาย เพือ่ปรับระดับ
สัญญาณใหไดมาตรฐานและเชื่อมโยงระบบ
ขอมูล ภาพ และเสยีงระหวางสถานีแมขายกบั
รถยนตส่ือสารดาวเทยีม

6. เชื่อมโยงระบบขอมูล ภาพ และเสียงจากรถยนต
ส่ือสารดาวเทียม ไปยงัจุดใหบริการ

7. ใชงานจริง (ขึน้อยูกบัผูใชบริการ)

8. รายงานผลตอผูบังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นภารกจิ

1. รถยนตส่ือสารดาวเทยีมถึงพื้นที่ 
    ณ จุดตดิตัง้

2. หาทิศทางการรับ-สง สัญญาณดาวเทยีม
    และเริ่มการตดิตั้ง



7.5  กระบวนการติดตั้งระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS)

                         1.30 ช่ัวโมง

1 ช่ัวโมง

1 ช่ัวโมง

30 นาที

30 นาที

1 ช่ัวโมง

                        

                     

30 นาที 
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1. ตดิตั้งระบบการประชุมวีดิทัศนทางไกล (VCS) 

    ณ จุดตดิตัง้

2. ตรวจสอบเครือขายหลัก เครือขายสํารอง
(ดาวเทียม IDSN)

3. เชื่อมตอสัญญาณภาพ เสียง อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ

4. ตดิตั้งชุดควบคุมการประชมุแบบหลายจุด
(MCU)

5. ประสานงานกับเจาหนาที่ผูขอใชบริการ
(สวนกลาง/ภมูภิาค)

6. ทดสอบระบบภาพและเสยีง

7. ใชงานจริง (ขึ้นอยูกับผูใชบริการ)

8. รายงานผลตอผูบังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ



7.6  กระบวนการ  โครงการฝกอบรม
หนวยงานที่รับผดิชอบ : ศูนยพฒันาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กยส.
ผลผลิต  : การฝกอบรม
หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน

1. ผูขอรับบรกิาร

2. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

3. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

4. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ
    และฝายบริหารฯ

5. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

6. ศูนยพัฒนาบุคลากรฯ

                                                                         หรือ    

                    (1)         (2)      (3)     (4)      (5)         ระดบัขั้นของความสําเร็จ (Milestone)

          ประเมินผลการดําเนินงาน : ตามระดบัขัน้ความสําเร็จของงาน (Milestone)
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ผูขอรับบรกิาร (หนวยงาน/สวนราชการ)
เสนอความตองการเพือ่เขารับการฝก
อบรม

แจงหนวยงานสงรายชือ่ผูขอเขาฝกอบรม และ จดัทําทะเบียน
รายชือ่/กลุม/รุน

หนวยงาน/สวนราชการ ศกึษา
วเิคราะห และกําหนด
หลักสตูร

ฝกอบรมตามหลักสตูร
- จดัเตรียมหองฝกอบรม / เอกสาร / อาหาร / งานบริการ 
   ผูเขาฝกอบรม วิทยากร ประธาน 
- ควบคุมการลงทะเบียน การฝกอบรม
- จดัทําคํากลาวรายงาน และคํากลาวพธิีเปด/ปด
- บริหารการเบิกจายเงนิงบประมาณ (เงนิยืมทดรองราชการ
   / สงเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงนิ)
- จดัทําวุฒิบัตร (เสนอ ปมท. ลงนาม)

ขออนุมัติโครงการฝกอบรม (ประมาณการคาใชจาย / จัดหาวิทยากร
 / กําหนดสถานที่ ระยะเวลาการฝกอบรม)

จัดทําเอกสารคูมอืการฝกอบรมตามหลกัสูตร
(ทําตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจาง)

ประเมินผลหลักสตูร / วทิยากร / เอกสาร / สถานที่ / การบริหารของ
ทีมงานฝกอบรม / ระบบ Network
และบันทึกผลการดําเนินงานในแตละหลักสูตร



7.7 กระบวนการ  จัดทําวาระงานของผูบังคับบัญชา
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาที่ผูจดัทําวาระงาน
ผลผลิต  : วาระงานของผูบริหาร
หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน

1. ผูขอรับบรกิาร

2. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

3. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

4. หนวยงานที่เกีย่วของ
    และ จนท.ผูจัดทํา
    วาระงาน

5. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

6. จนท.ผูจัดทําวาระงาน

                                                     หรือ     

                           (1)     (2)      (3)       (4)       (5)  ระดับขัน้ของความสําเร็จ (Milestone) 

ประเมินผลการดําเนินงาน : ตามระดับขัน้ความสําเร็จของงานคิดเปน รอยละของจํานวนครั้งที่

ดําเนนิการ
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ผูบังคับบัญชากําหนดงาน
และสั่งการ

จัดเตรียมเอกสาร/วาระงาน ตามนัดหมาย

ประสานงานกบัหนวยงานที่เกีย่วของ แจงกําหนดวาระงาน

พจิารณาตนเรื่อง/เร่ืองเดิม ความตองการ
ของผูบังคับบัญชา และ ลงนดัวาระงาน

นําเรยีนผูบังคับบัญชา กอนถึงวนั/เวลานัดหมาย

เตรียมความพรอม (เอกสาร/การเดนิทาง)
ใหผูบังคับบัญชา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามวาระ
งานและบนัทึกผลการปฏิบัติงาน

รับเรื่องวาระงาน นําเรยีนผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา



7.8 กระบวนการ  งานพมิพหนงัสือราชการทั่วไป
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานพิมพหนังสือราชการ
ผลผลิต  : งานพิมพหนังสือราชการทั่วไป
หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน

1. ผูขอรับบรกิาร

2. จนท.ผูปฏิบัติงาน

     พิมพหนังสือ

3. จนท.ผูปฏิบัติงาน

    พิมพหนงัสือ

4. จนท.ผูปฏิบัติงาน

    พิมพหนงัสือ

5. ผูรับบริการ

                                                     

                                                                

                                                                       5 นาที   
                 20 นาที

                                                                                              5 นาที    

      - คาเฉลี่ยระยะเวลาการพิมพหนังสอืราชการทั่วไป 30 นาที / แผน

      - เร่ิมนับเวลาเมื่อไดรับตนฉบับรางเพื่อจัดพิมพ
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ตรวจสอบเนื้อหาตนฉบับราง

ดําเนนิการตามหนังสือราชการ

เจาของเรื่องสงตนฉบับราง  เพือ่จัดพิมพ
หนงัสือราชการ

พิมพหนังสือราชการ

ตรวจทานงานพิมพ แกไขและจดัสง
หนงัสือราชการใหเจาของเรื่อง



7.9 กระบวนการ  งานรับ-สงขาว(เอกสาร/หนงัสือ) ผานโทรสาร
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับ-สงขาว(เอกสาร/หนังสือ)ผานโทรสาร

ผลผลิต  : งานรับ-สงขาว(เอกสาร/หนังสือ)ผานโทรสาร

หนวยงาน/ผูรับบริการ ขัน้ตอนงาน

1. ผูขอรับบรกิาร

2. จนท.ผูปฏิบัติงานฯ

3. จนท.ผูปฏิบัติงานฯ

4. จนท.ผูปฏิบัติงานฯ

5. ผูรับบริการ

                                                     

   

                                                              1 นาที  2 นาที   

                                 - คาเฉลี่ยระยะเวลาการรับ-สงขาว (เอกสาร/หนังสือ) ผานโทรสาร 3 นาที / แผน  

                   - เร่ิมนบัเวลาตั้งแตไดรับขาวจากผูขอรับบรกิารเรียบรอยแลว
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ผูขอรับบรกิารสงขาวเขามายังหนวยงาน

จัดสงขาวแลวเสร็จ ตรวจสอบผูรับ
ลงทะเบยีนผลการสงขาว และจดัเกบ็ขาว

จัดสงขาวผานทางโทรสาร ไปยังจดุหมายปลายทาง
พิมพหนังสือราชการ

พจิารณา/ตรวจสอบ เนื้อหา ผูสง จดุหมาย
ปลายทาง และลงทะเบียนรับตนฉบับราง

ไดรับขาวผานทางโทรสาร



7.10 กระบวนการ  จัดซื้อพัสดุแบบตกลงราคา
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาท่ีพสัดุ
ผลผลิต  : การจดัหาพสัดุ

หนวยงาน/ผูรับบริการ รายการ
1. เจาหนาที่พัสดุ

                                          (5 วนั)     (5 วนั)    (3 วนั)   (3 วนั)    (1 วนั)      รวม 17   
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1. ตดิตอรานคาขอใบเสนอราคา

4. ออกใบสั่งซื้อ

3. ขอความเหน็ชอบและขออนมุัติ

2. ตรวจสอบประวัตกิารจัดซื้อเพื่อเปรยีบเทียบราคากบัการ

จัดซื้อคร้ังที่ผานมา/กาํหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/

ราคามาตรฐานครุภณัฑของกรมบัญชีกลาง

5. แจงผูขายใหลงนามในใบสั่งซื้อ



7.11 กระบวนการ  จัดซื้อพัสดุแบบสอบราคา
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาท่ีพสัดุ
ผลผลิต  : การจดัหาพสัดุ
หนวยงาน/ผูรับบริการ รายการ

1. เจาหนาที่พัสดุ

    (10 วนั)  (5 วัน)  (3 วนั)  (1 วนั)  (3 วนั)                          รวม 22 วนั
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1. ประกาศหาผูขาย

2. ตรวจสอบประวัตกิารจัดซื้อเพื่อเปรยีบเทียบราคากับการจัดซื้อคร้ัง
ที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของกรมบัญชีกลาง

4. ออกใบสัง่ซื้อ

5. แจงผูขายใหลงนามในใบสัง่ซื้อ

3. ขอความเหน็ชอบและขออนุมัติ



7.12 กระบวนการ  จัดซื้อพัสดุแบบกรณีพิเศษ
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาท่ีพสัดุ
ผลผลิต  : การจดัหาพสัดุ

หนวยงาน/ผูรับบริการ รายการ

1. เจาหนาที่พัสดุ

                (10 วนั)  (5 วัน)  (3 วนั)  (5 วนั)  (3 วนั)                  รวม 22 วนั
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1. ติดผูขายที่เปนหนวยงานราชการ/รัฐวิสตอาหกิจ ที่ไดรับสทิธิพิเศษตามมติ ครม.

3. ขอความเห็นชอบและขออนมุัติ

2. ตรวจสอบประวัติการจัดซื้อเพื่อเปรยีบเทียบราคากับการจัดซือ้
คร้ังที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/ราคา
มาตรฐานครุภณัฑของกรมบญัชีกลาง

4. ออกใบสัง่ซื้อ

5. แจงผูขายใหลงนามในใบสัง่ซือ้



7.13 กระบวนการ  จัดซื้อพัสดุแบบวิธีพิเศษ
หนวยงานที่รับผดิชอบ : เจาหนาท่ีพสัดุ
ผลผลิต  : การจดัหาพสัดุ
หนวยงาน/ผูรับบริการ รายการ

1. เจาหนาที่พัสดุ

                         (15 วนั)    (5 วนั)    (3 วนั) รวม 23 วนั
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1. ตดิตอผูขายทางดานเทคนิคเฉพาะทาง 15 วนั

3. ขอความเหน็ชอบและขออนมุัติ 3 วนั

2. ตรวจสอบประวัตกิารจัดซื้อเพื่อเปรยีบเทียบราคากบัการจัดซือ้
คร้ังที่ผานมา/กําหนดราคาของการจัดซื้อที่เหมาะสม/ราคา
มาตรฐานครุภณัฑของกรมบัญชีกลาง 5 วนั



8. การรายงานผล
การประเมินตนเอง
(Self Assessment
Report) : SAR

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการจัดทํารายละเอยีดในการปฏบิัติในหนงัสือของ “คูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซ่ึงสามารถสรุปในการประเมินผลการปฏบิัติราชการ วาจะมีการติดตามและ
ประเมินผลดําเนนิงานในลกัษณะได 4 ประการ คือ

1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรองการปฏบิัติ
ราชการ (Self Assessment Report :SAR) รอบ 6 เดอืน และ 12 เดือน/รายงานการประเมินผลตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดอืน  / เอกสาร หลักฐานประกอบอื่น ๆ เชน
รายงานการประชุม คําสั่งแตงตัง้คณะทํางาน แผนการดําเนนิงานที่ไดรับความเหน็ชอบจากผูมีอํานาจ ภาพถาย

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกีย่วของตาง ๆ เชน ผูกํากับดแูลตัวช้ีวดั ผูจดัเก็บขอมูล ผูมีสวนได
สวนเสียกับการดําเนนิการของสวนราชการ

3. ประเมินผลจากการสังเกตการณเปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสวนราชการ เชน สภาพ
แวดลอมของสถานที่ที่ดําเนนิการตามกจิกรรมหรอืโครงการหลัก การเกบ็รักษาและดูแลเอกสาร/ขอมูลการมีสวน
รวมของผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ ระบบฐานขอมูล ความถูกตอง เชน แบบฟอรมและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบขอมูลกอนและหลังการจัดเก็บทกุครั้ง รวมทั้งแบบฟอรม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ
สอบถามขอมูลตาง ๆ จากเจาของขอมูล ความนาเชือ่ถือ เชน ระบแุหลงที่มาไดชัดเจน สามารถสอบยันขอมูลกับ
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หนวยงานเจาของขอมูลกับหนวยงานเจาของขอมูลได มีการจดัเก็บเปนระบบและมเีจาหนาที่รับผิดชอบในการจัด
เก็บ

4. การขอความเหน็จากคณะผูเชี่ยวชาญ (Expert Panel) เชน คณะผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร/คณะผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาระบบราชการ มาประกอบการประเมนิผล

การติดตามประเมนิผลดงักลาว ผูประเมินผลไดอาศัยหลักฐานประกอบสําคัญในการพิจารณาประเมนิ
ผลการปฏิบัตริาชการประจําป ดงันี้ คือ  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ (Self

Assessment Report) หรือเรียกกันสั้น ๆ วา  “SAR”  นั้น ก็คือ การรายงานผลการประเมนิตนเอง ความหมายงาย
ๆ กห็มายถึง ตวัช้ีวดัที่ถูกเสนอโดยแตละบุคคลในรอบตาง ๆ  การดําเนนิงานดําเนนิไปได แคไหน อยางไร และมี
ปญหาอะไรบาง  ผูถูกประเมนิตองสามารถประเมนิตัวเองไดวาควรจะไดคะแนนในระดบัใด ผลรวมควรจะเปน
เทาไร ซ่ึงการประเมินตนเองนัน้จะตองมีหลักฐานตาง ๆ ประกอบการประเมนิดวย  มิฉะนั้นแลว ผูประเมินผลอาจ
จะมกีารหักคะแนนของการประเมินได และสงผลตอเนื่องตอความนาเชือ่ถือของแตละบุคคลในการประเมินครั้งตอ
ไป  ดงันัน้ เมื่อดูจากรายละเอยีดตารางของ SAR จะพบวาในชองรายการตัวช้ีวัดผลงานและคะแนนตามระดบั  เปา
หมาย กเ็ปนรายละเอียดตารางเดียวกับแผนประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงานนัน้เอง สวนในชองรายการผลการดําเนิน
งาน ควรจะระบุขอมูลที่เกีย่วของทั้งหมดของการดําเนินงานตามตวัช้ีวดั เชน 

1. ระบุนยิามตัวช้ีวัดและขอมลูรายละเอียดตาม Template

2. ระบุขอมลูผลการดําเนินงานและผลการการจดัเกบ็ขอมูล
3. ระบุปจจยัสนับสนุน ปญหาและอุปสรรคที่พบเห็น
4. ระบุถึงขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอแนวทางแกไขใหดียิ่งขึ้น
5. ระบุถึงความสําเรจ็ของงานที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ จนสามารถทําใหเปนตนแบบในการ

ศึกษาได

จึงสรุปไดวา การประเมินตนเองนัน้จึงเปนหลักฐานสําคัญในการแสดงถึงผลงานที่ปฏิบัตไิดในแตละรอบ
และไดแสดงถึงความมเีจตนาดีตอการประเมนิคางานของตวัเองดวยในที่สุด
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9.แบบฟอรมที่
สําคัญสําหรับ
การใชงานดาน
ตวัชี้วัด
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9.1 แบบฟอรมประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กพร. พรอมตัวอยาง
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9.2 แบบฟอรมประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกองการเจาหนาที่ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พรอมตัวอยาง
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10. ประสบการณ
การจัดทําตัวชี้วัด
ระดับบุคคลท่ีจะ
ตองระมัดระวัง

เมื่อผูเขียนไดรับผิดชอบเรื่องตัวช้ีวดั ส่ิงแรกดําเนนิการการจดัหาคูมือเพื่อแสวงหาความรูความเขาใจจาก

คูมือดงักลาว ซ่ึงคูมือตวัช้ีวดัดานสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรงไมมีจําหนายในทองตลาดเลยที่ทําไดดีที่สุดคือ

คูมือการจดัทําคํารับรองประจําปอยางไรใหงายของกลุมงานพฒันาระบบบริหาร สํานกังานปลดักระทรวง

มหาดไทย และเลือกซื้อจากทองตลาดไดมา 3 เลม ประกอบดวย 9 ตัวช้ีวัดธรรมาภบิาลของ ดร.บษุบง ชัยเจริญ

วฒันะ, ตัวช้ีวัดระบบยาในโรงพยาบาลของ ธิดา นวิสานนท และการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐของรอง

ศาสตราจารย ดร.วนิัย วิรัชนภิาวรรณ แตละเลมกจ็ะมคีวามแตกตางกันมากพอสมควร แตก็ไดรับประโยชนเปน

อยางมาก แตอยางไรกต็าม การที่จะนําระบบตวัช้ีวดัมาใชงานในราชการโดยเฉพาะกรณีตวัช้ีวัดระดับบุคคล เปน
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เร่ืองสําคญัมาก เพราะเปนเรื่องเฉพาะตวั และสงผลกระทบโดยตรงกับองคกร ดงันั้นผูเขียนจึงไดสรุปประสบการณ

การจัดทําตัวช้ีวัดระดบับุคคลจากผูบริหารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย สวนกลาง และศูนยเขต 1 - 12 โดยมรีายละเอียด ดังนี้

10.1  ผูบริหารระดบัตาง ๆ จะตองใหความสําคัญ
ผูบริหารตองใหความสําคัญตอตวัช้ีวดัโดยเฉพาะระดับบุคคล ถึงแมวาการดําเนินการในเรื่องนี้ คลาย

จะดําเนนิการลดทอนอํานาจของผูบริหารลงก็ตาม แตผูเขียนกลับมองวาการดําเนินการดงักลาวกลับจะชวยผูบริหาร

ในการตอบคําถามเรื่องการประเมนิไดเปนอยางมาก เนื่องจากผูบริหารจะสามารถติดตาม กํากับ ดูแลการปฏิบัตขิอง

ผูใตบังคับบัญชาไดดีขึ้น ชัดเจนและสะดวกมากขึ้น

10.2 ไมควรจะเนนการจัดทําตัวชีวั้ดในเรื่องของตวัเองมากเกินไป
จะทําใหมุงแตจะทํางานของตวัเองโดยไมคํานึงถึงงานสวนรวม ดังนั้นผูจดัทําตวัช้ีวัดจะตองจัด การ

ผสมผสานตวัช้ีวดัในแตละคนใหมีความเปนธรรมในแตละคนดวย ถาจะกําหนดตัวช้ีวัดบางตวัเนนตวัวดัรวมกนั

กไ็ด จะไดเกดิการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน กําหนดเปนตัวช้ีวัดของแตละคนที่สามารถเกื้อหนนุตัวช้ีวัดของคน

อ่ืนไดดวย แตตองไมอยูในภาวะพึง่พาที่ขาดกันไมได เพราะหากเจาของตัวช้ีวดัทําเตม็ตามความสามารถแลว แตอีก

คน (คนละตวัช้ีวัด แตเราตองพึ่งพาเขา) กลับทําไมสําเรจ็ กจ็ะสงผลใหตวัช้ีวดัของเราตกไปดวย

10.3  ตวัชี้วัดตองปรบัปรุงแกไขได
ตัวช้ีวัดที่ดจีะตองผานการปรับปรุงและการวพิากยวจิารณอยางเปนระบบ จงึจะทําใหตวัช้ีวดัมีความ

สมบูรณและสามารถใชงานไดจริง กจ็ะสะทอนคุณภาพและมาตรฐาน การทํางานที่เปนระบบดงักลาวไดชัดเจนขึ้น

10.4  ควรกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดใหสะทอนศักยภาพการทํางานที่แทจริง   

– การเนนเปาหมายของตวัช้ีวดัมีลักษณะเนนผลลัพทจริง ๆ ขององคกร

– เปาหมายจะตองมีลักษณะของการทาทาย ทําใหเกิดการแขงขันซึ่งจะสะทอนผลงานทีแ่ทจริง

– เปาหมายจะตองวัดความสามารถของหนวยงานในการเปรียบเทียบความยากงายของงาน

ระดับหนึง่ กอใหเกิดความยุตธิรรมในการประเมนิผล

(ประสบการณของ กฤษ มันทรานนท หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร) 
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10.5  เขยีนแลววัดไมไดหรือวัดยาก การเขียนตวัชี้วัดตองสามารถวัดได (หาไดจรงิ) 

                  ผูเขียนตองมีความเขาใจเปนพื้นฐานเบื้องตนวา ตวัช้ีวดัที่เขียน จะวดัอะไร? จะวดัที่ไหน? จะวัด

อยางไร? ความสําเร็จของตวัช้ีวดัอยูที่ไหน? (ผลลัพธ/ขั้นตอนใด) การเก็บหลักฐานจะเก็บอยางไร?

10.6  การรายงานผล (SAR) ซ่ึงเปนเสมือนการตอบคําถามสดุทายในแตละผลลัพธ/ขัน้ตอน 
ตอบไมตรง ไมถูกที่ถูกเวลา โดยคําตอบที่ดีควรนํา Template ที่เขยีนเปนโจทยเพื่อตอบคําถาม ควร

ยดึหลักการอยางไร? (Template) เขยีนอยางไร? ตอบอยางนัน้ (ผลลัพธ/ขั้นตอน) เรียกวา “ควรตอบใหตรงจดุ

ตรงประเดน็” เพื่อใหไดคะแนนที่ดี มีความถกูตอง สมบูรณ ผูทําตัวช้ีวัดสอบอยางไรไดคะแนนด ีผูประเมิน/ผูบังคับ

บัญชาพอใจ

10.7  การตอบคาํถาม  

หรือการเขียนรายงานผลการปฏบิัติงานตามตัวช้ีวดั โดยวิธีการประเมินผลงานของ (SAR) เพื่อ

การตดิตามประเมนิผลของผู......................ผูจัดทําควรแสดงใหเหน็ถึงความเชื่อมโยงในการถายทอด ในทกุระดับ

ตั้งแตระดับ………ถึงระดับบุคคล  ตามแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  พรอมแสดงหลักฐานประกอบที่

สามารถมองเห็นเปนรูปธรรม เชน จํานวนกีช้ิ่น กี่ฉบับ เปนตน

(ประสบการณของบุญสง ไชยมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สวนติดตามและ
ประเมินผล)

10.8 ผูใชเคร่ืองมือท่ีใชวัดการประเมินผล
คร้ังนี้คอนขางหยาบเนื่องจากเปนครัง้แรก กลาวคือการใหคะแนนประเมินรายไตรมาส และคะแนน

ตามระดับคาเปาหมายจะอยูที่คะแนนทั้งเมือ่ส้ินเดือนมนีาคม หรือตนเดอืนเมษายน ฉะนั้นจะตองนําคะแนนมา

เทียบบัญญัตไิตรยางคใหได 5 คะแนน และ 5 คะแนนนีย้ังไมไดเปนไปในระดับมาตรฐาน เดยีวกนัของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ไดทําการประเมนิเปนการภายใน ในกรณีที่เปน

Milestone สรุปเปนรายเดอืน ๆ ละ 1 คะแนน ตัง้แตเดือนเมษายน – สิงหาคม ครบ 5 คะแนนพอดี

10.9  ผูใชเคร่ืองมือท่ีใชวัดการประเมินผล 
ยังไมไดกาํหนดเปนแนวทางเปาหมายที่ชัดเจน กลาวคือ การใหคะแนนของผูประเมนิยงัไมได

กําหนดมาตรฐานชัดเจน เนือ่งจากเปนครัง้แรก

- 428 -



ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ไดกําหนดมาตรฐานของการประเมนิครั้งที่ 2 แลว

กลาวคือ จะใหคะแนนเปนรายเดือน 1 คะแนน ถาสงสรุปชากวากําหนดหักวนัละ 1 คะแนน แตไมเกิน 0.5 คะแนน

ถาเอกสารหลักฐานไมครบตาม Template หกัอยางละ 1 คะแนน

10.10  ผลกระทบจากเครื่องมือท่ีใชจัดการประเมินผลมี 2 ขอ คือ
1) งานอื่นที่ไมไดเปนตวัช้ีวดั ผูปฏิบัติจะไมใหความสําคัญ ทําใหงานนัน้เกิดความลาชา

2) จะไมเกดิการสรางงานคิดริเร่ิมงานใหม เพราะไมมีอยูในตัวช้ีวัด หรือถาจําเปนจะตองสรางงาน

ใหมกค็ดิแตงานงาย ๆ 

10.11  ผลกระทบของผูใชเคร่ืองมือท่ีใชจัดการประเมินผลมี 2 ขอ คือ
1) การสั่งใหไปทํางานอื่น ๆ ทีม่อบหมายขาดการใหความสําคัญ

2) การสั่งใหไปทํางานแทน กไ็มใหความสําคัญ

10.12 สรปุขอคดิเห็น
ประเดน็ที่ 1 ปรับเครื่องมือที่ใชจัดการประเมินผลใหละเอียดขึน้ จัดเปนรายเดอืน ผลการดําเนนิการ

กําหนดใหละเอียดขึน้

ประเดน็ที่ 2 กําหนดมาตรฐานการใหคะแนนสําหรับผูประเมินใหชัดเจน

ประเดน็ที่ 3 ผลกระทบจากเครื่องมือที่ใชจดัการประเมิน   กลาวคือ ควรจะมีตวัช้ีวดัประเภทงาน

อ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ประเดน็ที่ 4 ผลกระทบของผูใชเครื่องมือวัดการประเมินผล กลาวคอืควรจะสรางตวัช้ีวดัที่ใหผูใช

เครื่องมือที่ใชจดัการประเมนิผลไดครอบคลุมมมากขึ้น

(ประสบการณของปรชีา วงศชาคร ผูอํานวยการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1
พระนครศรอียธุยา)

10.13 เสียคาใชจายในการสง EMS มาก
ส้ินเปลืองกระดาษและหมกึมากเนื่องจากตองสงแบบประเมินและแกไขหลายครั้ง

10.14 ในการจัดทําตัวชี้วัดการใหคะแนนยังไมมีความชัดเจน
เชน ตวัช้ีวดัที่ตองมกีารรายงานเปนรายไตรมาส ราย 6 เดอืน และรายป ในความเปนจริงในรอบ 6

เดือน มกีารใหคะแนนตามความคาดหมายวาจะทําไดเทานัน้ ซ่ึงการปฏิบัติงานจริงยังไมครบรอบเวลาที่มีการดําเนิน

- 429 -



งานของการใหคะแนน

10.15  ขาดความชดัเจนในการกําหนดใหมีการกํากบั ดแูล และการบังคับบัญชา 

10.16   การกําหนดเวลามาตรฐาน ที่มีระยะเวลาการดําเนนิงานแบบจํากดัอาจสงผลกระทบกับการปฏิบัติ
งานดานชางในการตัดสินใจในการดําเนินงานการตรวจซอม การติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ ICT

(ประสบการณของธนติ ฉนัทากร ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4
นครราชสีมา)

10.17  เจาหนาท่ีผูปฏิบตัิงานที่ตองรับการประเมนิสวนมากยงัไมเขาใจ
ในการลงรายละเอยีดการปฏิบัติงานตามแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน (แบบ ป.1) ทั้งตวัช้ีวัดผล

งานและคะแนนตามระดบัคาเปาหมาย

             10.18  คะแนนตามระดับคาเปาหมาย ของตวัช้ีวัดผลงานการรับ-สงขาวระบบโทรสาร คือระดับ 5 โดยใช

เวลาดําเนนิการ 1 นาที ซ่ึงเปนเวลาที่ตึงตวัและพฒันาตอยอดไดยากในอนาคต ควรมีการพิจารณาในการตัง้คาเปา

หมาย

               10.19  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานทุกแบบฟอรมโดยเฉพาะแบบ ป.1 และ ป.2 ควรพัฒนาใหสามารถ

ออกแบบประเมนิดวยระบบ Electronics และสามารถประมวลผลตามผลงานโดยอัตโนมัติผานระบบ Online ได

อยางเต็มรูปแบบ เพื่อความโปรงใสเปนธรรมและประหยัดกระดาษที่ตองใชเปนจํานวนมาก

(ประสบการณของสมชาย แกวกระจาย นายชางไฟฟาอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเขต 4 นครราชสีมา)

10.20  ปญหาปกติที่เกดิขึ้น

                    1. บุคลากรไมสามารถจําแนกงานที่ทําไดชัดเจนจนเขาใจ แนใจเอาเปนตวัช้ีวดั

2. บุคลากรไมมคีวามถนดัในการใชขอความอธิบายความตองการหรือการทํางาน
3.  เกิดความไมมั่นใจในงานที่จะนําเสนอเพื่อเอาเปนตวัช้ีวัดเพราะขอเท็จจริงงานบางอยางมี

ปริมาณทีต่นทํานอย แตงานนัน้มีความสําคัญสูง เชนงานสื่อสารดาวเทยีมเคลื่อนที่ งานสื่อสัญญาณ (ผูทํางานรวม/

งานรอง) การตรวจซอม ซอมบํารุง

4. ไมเขาใจในการพิสูจนผลงานของตนเอง ดวยเอกสารหรืออะไรที่ใชแลวเชื่อถือได (มาตรฐาน

การพสูิจนผลงาน)
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                    5. เมื่อทํางานแลวมักไมไดทําเอกสารที่ตองทําหรือคิดวาตองทําเพื่อประกอบเปนผลงานที่เสนอ
เปนตวัช้ีวัด ไมไดเกบ็ภาพถาย นกึไดกเ็ลยเวลาสําคญัแลว ทํางานอยางเดิม ๆ (แกไขยากมาก)

6. บุคลากรไมเขาใจวาเมือ่ทําผลงานตวัช้ีวัดแลวจะไดความดี ความชอบในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน
ตางไปจากเดิมอยางไร (ดกีวา/แยกวา) เพราะไมมีอะไรทําใหเชื่อไดวา จะเปนไปอยางเอกสารขอส่ังการที่ทราบแลว

(ปจจบุันการพิจารณาขัน้สุดทายก็ยงัเหมือนเดิม)

10.21 มีปญหาแลวก็ตองมีทางแกไข อาจเปนแนวทางที่ควรใชดังนี้
1.  ทําความเขาใจเปนรายบุคคล แลวใหจัดทําขึ้นมาดวยตัวเองและแกไขปรับปรุงจนแนใจวานาจะ

ใชไดใหทําในระดับสวนของงาน สวนของฝาย จากเล็กไปใหญ เพราะตวัช้ีวดั ผลงานและงานที่ทําในหนวยงาน

แตละหนวยงานตองสัมพันธกนั เหมือนจิ๊กซอที่ตอกนัเปนรูปไดพอดแีละสวยงาม ที่สําคัญผูที่จะไปทําความเขาใจ

เปนรายบุคคลตองรูการทําตัวช้ีวัดผลงานจริง เพราะถาไมเปนผูรูจริงแลว ก็จะไมไดความเขาใจ ตอไปกจ็ะทําผิด

ตลอด ไมรูจะทําถูกเมื่อไหร (ปจจบุันไมเหน็ใครรูจริง มแีตเขาใจเอาเอง)

2.  เมื่อเขาใจดีแลว ทําไดแลว กไ็มยากนกัที่จะรวบรวมใหเปนไปตามแบบฟอรมตางๆ ทีห่นวยงาน

ตองการ แตจะติดปญหาเรื่องการใชขอความในรายละเอียด เรียกวาเขาใจ แตเขาไมถึง เหตุเพราะนายชางไฟฟา

ไมคอยทําหนงัสอืหรือทางวิชาการ พอมาใหทําหนังสือมักทําไมได แกไขโดยหวัหนางาน หวัหนาฝาย หวัหนา

หนวยตองมาชวยกนั ใหดีควรจดัประชุมโตะกลม แลวเอาขอความขึ้นบอรด จะไดขอสรุป

3.  เมื่อทําฟอรมตางๆ ไดแลว มาถึงการทํางานที่มีปญหาแลวละวา งานที่ไมใชเปนตัวช้ีวดักจ็ะถูก

ละเวน ทําใหราชการเสียหายได หนวยงาน หวัหนาหนวย หัวหนาฝาย หวัหนางานตองทําความเขาใจวาบคุคลตอง

ทํางานหลักอะไร งานอื่นๆ อยางไร  แลวมผีลอะไร เกีย่วเนื่องกับอะไร เพือ่จะไดทํางานไดอยางปกติตอไป

4.  ตอไปเปนการทําผลงานและรวบรวมเอกสาร ใหบุคคลจดัเปนแฟมแยกเรือ่งตามตวัช้ีวัด โดย

แตละตวัช้ีวัดใหแยกออกเปนประเภทตาง ๆ เชน 1. เอกสารราชการ (บนัทึก หนงัสือ) 2. เอกสารที่ทําขึน้เอง (ตาราง/

ปฏิทินงาน) 3. ภาพถาย เปนตน ทั้งนี้ตองมกีารรับรองเอกสารดวย อาจใชหลักทัว่ไป คือผูใดเสนอ ผูนั้นรับรอง หรือ

จะเพิ่มเติมเขามาอีกก็คือ ระดบัหัวหนารับรองอีกที

5.  ที่ไมควรขาดคือ ตองมีการตรวจสอบ สอบทานตั้งแตขอ 1-4 เปนระยะๆ โดยตวับุคคลเองและ

หรือหวัหนาฝาย หัวหนาหนวย เพื่อความครบถวนในกระบวนการของตัวช้ีวดัและเรือ่งสําคัญอีกเชนกนัคือ การ

พิจารณาความดคีวามชอบตามผลงานที่อธิบายได ยนืยันได แลวเปนไปตามนั้น ทําใหเปนตกักะ ไมใชปรัชญาอยาง
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ปจจบุัน

(ประสบการณของสันตภิาพ สรวมศิริ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12
สงขลา)

10.22  ความชดัเจนในการจัดทําแบบ ป.1 – การกําหนดวาใคร ตําแหนงใด ควรจะทําตัวช้ีวดัผลงานใน

เร่ืองอะไร ในระดบัศูนยเขต ฯ เนื่องจาก ตําแหนง ลักษณะงาน คลายคลึง ใกลเคียง หรือปฏิบัติงานอยางเดยีวกนั

เชน VCS, ดาวเทียมเคลื่อนที่ ประกอบกับอาจเปนตวัช้ีวดัในระดับหนวยงาน/กระทรวงซึ่งทําใหสวนใหญเลือกใน

หวัขอนี้ โดยไมคํานงึถึงงานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีความสําคัญกับหนวยงานเชนเดยีวกนั อาทิเชน การรับ-สงขาวทาง

โทรสาร

10.23  การกําหนดชื่อตวัชีวั้ดผลงาน ซ่ึงผูจดัทําจะกําหนดชื่อใหแตกตางกนั (มาก/เล็กนอย) ในขณะ

ที่ลักษณะงาน ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และการกําหนดคาเปาหมายที่เหมือนกนั เนื่องจากไมตองการใชช่ือตัวช้ีวดัผล

งานเดยีวกัน (ซํ้าซอน)

10.24  เม่ือกําหนดชื่อตัวชีวั้ดผลงานแลว เกดิความไมชัดเจน วาควรจะกําหนดคาเปาหมายแบบใด 

 (รอยละ/Milestone) ถึงจะเหมาะสม

10.25  ขอจํากัด ระยะเวลาในการจัดทําแบบตาง ๆ (แบบ ป.1 ป.2 ป.2ก และ ป.3) ซ่ึงมีเวลาจํากดัประกอบ

กับการประชาสัมพันธ/ช้ีแจง ทําความเขาใจในการจัดทํานอยมาก ทําใหเกดิความผิดพลาด เนื่องจากขาดการตรวจ

ทาน กล่ันกรองที่ละเอียด ถ่ีถวน แกไขบอยคร้ังจนไมแนใจวาแบบไหนที่ถูกตองสมบูรณที่สุด

10.26  กรณีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต มีขอสงสัยในการจัดทํา สวนกลางมบีุคลากรไม

เพียงพอตอบขอสงสัย/ขอหารือในระยะเวลาที่จํากดัในการจดัทําแบบตาง ๆ อีกทั้งในการประชมุคณะทํางาน

 ตาง ๆ และมกีารถายทอดสูระดับบุคคลผานระบบ VCS เมื่อมีขอสงสัย ซักถามในที่ประชุม สวนใหญจะไมไดขอ

สรุปที่ชัดเจนแกผูปฏิบัติ

10.27  ความชดัเจนในการกําหนดตวัชี้วัดผลงาน ซ่ึงผูจดัทําไดเลือกและกาํหนดคาเปาหมายความสําเร็จ

ของงานตองใชระยะเวลา 1 ป (12 เดอืน) แลว และตอมาไดกําหนดรอบการประเมนิรอบที่ 1 (6 เดือน) ทําใหผูจดั

ทําตองเปลี่ยน ยกเลิก หวัขอ หรือตองหมายเหต ุระดับความสําเรจ็ตามคาเปาหมายที่ 3 เพิ่มเติม

10.28  การประกาศใช กําหนดเวลามาตรฐานการปฏิบัติงานของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สป. เพิม่เติม ประกาศหลังจากที่ไดปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 1 วันที่ 30 กนัยายน 2552 เพิ่มเติม 15 กมุภาพนัธ
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2553) และไดจดัทําเอกสารรายงาน (แบบ ร.1 ร.2 และอ่ืน ๆ) ไปแลว ซ่ึงระยะเวลาในเอกสารที่จัดทําแลวนั้น อาจ

จะไมอยูในระยะเวลา (มากกวา) ที่กําหนดได และอาจเปนจดุออน จุดดอยในการประเมิน วเิคราะห ผลสัมฤทธ์ิของ

งานในระบบตาง ๆ

(ประสบการณของสามารถ ฉิมแกว ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3
(นครปฐม)

10.29  เจาหนาท่ียังขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําตวัช้ีวดั และการจดัเตรียมเอกสารประกอบการ

พิจารณา

10.30  เจาหนาท่ีสวนใหญจะทํางานเฉพาะทีเ่ปนตวัช้ีวดั แตงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมายตามคําสัง่มอบ

หมายหนาทีก่ารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ที่ไมไดอยูในตวัช้ีวัดจะไมคอยใหความ

สําคญั

10.31  งานที่จะรเิร่ิม คนคิดนวัตกรรมใหม ๆ ในขณะปฏิบัติงานจะไมเกดิขึ้น เพราะไมไดกําหนดไวใน

ตัวช้ีวัด

10.32  เจาหนาท่ีจะเลือกงานทีไ่มคอยยุงยากซับซอนนกั หรืองานที่อาจจะทําเสรจ็เกนิเวลามาตรฐาน

กําหนด จะเลือกเอาเฉพาะงานทีไ่มยากใชเปนตวัช้ีวดั

10.33  เจาหนาท่ีจะไมคอยใหความชวยเหลอืผูรวมงาน เนือ่งจากไมสามารถนําผลงานที่เกิดจากการชวย

เหลือผูรวมงานไปใชประกอบตวัช้ีวดัได

(ประสบการณของวิฑูรย พรหมประสิทธ์ิ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 6 ขอนแกน)

10.34  ทํางานไมตรงกับการกําหนดหนาท่ีตนเอง เชน ตําแหนงนายชางไฟฟา แตไปดแูลเว็บไซตจังหวดั

ซ่ึงนักวชิาการคอมพิวเตอรเปนผูมหีนาที่ แตไมสามารถทํางานได

10.35  การทํางานบางงานมีการมอบหมายความรบัผดิชอบเปนกลุม (มีหลายคนชวยกนัทํา) เชนการตดิตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับการประชุมกระทรวงประจําเดอืน มีผูนํางานนี้มาเปนตวัช้ีวัดระดับบุคคล

หลายคน แตมปีญหาตอนการประเมนิผลงาน เนื่องจากมบีางคนทีไ่ดรับมอบหมายใหไปราชการตางจงัหวัดที่ตรง

กับชวงการทํางานตดิตัง้เครื่องคอมฯหลายครั้ง (เปนภาระทีค่นอื่นที่ไมไดไปราชการตองทําหนาที่แทน)  การให

คะแนนตามตวัช้ีวดัจะไดเทากัน (เนือ่งจากไมนับวาไมไดทํางาน) ผูที่ทํามากกวาจะรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม)
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10.36  กลุมผูท่ีทําตัวชีวั้ดรวมกัน ไมกลาโตแยงกรณีโดนเพื่อนรวมงานเอาเปรียบ (เชนไมชวยทําแตอางวา

เปนผลงานรวม)

10.37  มีหลายคนที่ไมสามารถกําหนดตัวชีวั้ดของตนเองได เนื่องจากการแบงงานใหรับผิดชอบไมชัดเจน
10.38  บางคนไดรับมอบหมายงานไมถงึ 4 งาน (ตวัช้ีวัดระดับบุคคลตองมีอยางนอย 4 ตัวช้ีวัด

(ประสบการณของบุษราคัม หวังศิริจิตร นกัวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ กลุมงาน
ยุทธศาสตรสารสนเทศและการสื่อสาร)

10.39  การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อถายทอดตวัชีวั้ด และเปาหมายระดับองคกรลงสูระดับบุคคล ควร

ตองแสดงใหเหน็ชัดเจนถึงความเชือ่มโยง ความเกีย่วของ และตอบโจทยเปาหมายขององคกร ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่ง

ของระบบการจดัทําคํารับรองการปฏบิัติราชการประจําป ดงันั้น ความรู ความเขาใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุก

คนทุกระดับ ในการกําหนดและจัดทําตวัช้ีวดัจงึเปนเรื่องสําคัญและจําเปน หนวยงานผูรับผิดชอบ การบริหาร และ

การพฒันาบุคลากรขององคกรควรตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนที่ตองสรางความเขาใจในการจดัทําตัวช้ีวัด

และหลกัเกณฑตาง ๆ โดยอาจกําหนดเปนหลักสูตรการพัฒนาหรือการจัดประชุมสมัมนาเชงิปฏิบัติการให

ครอบคลุมทัว่ถึงอยางตอเนือ่ง เพื่อใหการขับเคลื่อน “การถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายระดับองคกรลงสูระดับ

บุคคล” ของ สป.มท. สัมฤทธ์ิผลอยางมีประสิทธิภาพ

(ประสบการณของกฤษณ ธนาวณชิ ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยสีารสนเทศ)
10.40 ปญหาอุปสรรคการทําตัวชีวั้ดรายบุคคล ป.1 

1. ในการประเมินผูใตบังคับบัญชาไมมคีวามชัดเจนวาระดบัไหนเปนผูประเมิน

2. การใหคะแนนตวัช้ีวดัขาดความชัดเจนในเรื่องการทําตัวช้ีวัดแบบ Milestone ตามปงบประมาณ

3. ทบทวนเรื่องระยะเวลามาตรฐานของการปฏิบัติงาน

4. Template กลางยังไมครอบคลุมการปฏบิัติงานทีท่ํา

10.41  แบบประเมินสมรรถนะ ป.2 เครื่องมือประเมินสมรรถนะในแตละหวัขอ ประกอบดวยจํานวน

หวัขอยอยไมเทากนัมีผลทําใหคะแนนรวมไมเปนไปตามขอเท็จจรงิ 

(ประสบการณของกําธร ชวยเมือง ผูอํานวยการสวนโครงสรางพืน้ฐานดานสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
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10.42  เนื่องจากเปนการจัดทําตัวชีวั้ดครั้งแรก เจาหนาที่ยังขาดความเขาใจในการจัดทําและการจดัเตรียม

เอกสาร

10.43  เจาหนาท่ีจะเนนการปฏิบัติงานเฉพาะที่เปนตัวชีวั้ดของตนเอง
10.44  งานที่เปนนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปไมไดนาํมาประกอบเปนตวัช้ีวัด
10.45  เจาหนาท่ีมีความวิตกกังวลเกีย่วกบัผลที่ตามมาในการประเมินผลการปฏบิัติงาน
10.46  ทําใหสิน้เปลืองงบประมาณและเวลาในการจดัทําเอกสารซึง่มีจํานวนมาก
10.47  ความยากงายของลกัษณะงานไมเหมือนกัน ทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตางกัน

 (ประสบการณของไพโรจน สายทองคํา ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
10 สุราษฎรธานี)

10.48  เปนครั้งแรกที่ไดจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคลในป 2553 ขาราชการตองปรับตัวเพือ่ใชวธีิการประเมนิ

แบบใหม ซ่ึงตองจัดเตรยีมรายละเอียดงานที่จะตองใชทําตัวช้ีวัด ประกอบกับตองจดัเตรียมเอกสาร หลักฐาน การ

รายงาน ผูจดัทําตวัช้ีวดัจะเนนเฉพาะเปนสําคญั บางครัง้งานที่ไมไดกาํหนดเปนตวัช้ีวัดจะขาดความสําคัญในการ

ปฏิบัตงิานจริง

10.49  ขาราชการที่จัดทําตวัชี้วัดจะเลือกตัวชีวั้ดท่ีคิดวาทํางาย ไมยุงยากซบัซอน และสามารถปฏบิัติงาน

ไดตามกรอบมาตรฐานทีก่ําหนดไว (Template) ทําใหการประเมนิตวัช้ีวดัไมสอดคลองกับสภาพเปนจริง

10.50   ในกรณีท่ีอัตรากําลังของขาราชการแตละศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต มีจํานวน

แตกตางกัน แตหนาที่ความรับผิดชอบตองานที่ตองปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายจรงิ สวนใหญจะใกลเคียงกนัและบาง

อยางเหมือนกัน มมุมองของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขตที่มีอัตรกําลังนอยกวาการจัดทําตวัช้ีวดั

รายบุคคลมีลักษณะเหมือนกนั ดูเหมือนวาการประเมินผลการปฏบิัติงานตามตัวช้ีวดัจะคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ

งาน

(ประสบการณของสมศักดิ์  ล้ิมสกุล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8
พษิณุโลก)

10.51  เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาผลงานตามแบบฟอรมประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ป.1) มี

ความจําเปนที่จะตองสะสมใหครบตามระยะเวลาของผลงาน ทําใหมีภาระดานการจัดเกบ็เอกสารที่มีปริมาณมาก ซ่ึง

ตางจากการวดัผลงานแบบเดิม และการจดัเก็บเอกสารจะตองจัดทําใหเปนระบบงายตอการพิจารณาอกีดวย
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1.  ในการเลือกและจดัทําตวัช้ีวดัผลงานตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ป.1) คร้ังแรกผู

ปฏิบัติงานยงัไมสามารถที่จะตัดสินใจไดวาควรจะทําตัวช้ีวดัอะไรใหเหมาะกับงานที่ที่รับผิดชอบ โดยไมได

พจิารณาจาก Template ที่ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป.มท. กําหนดไวให หลังจากทีไ่ดรับคํา

แนะนําในการทําตัวช้ีวดัแลว ไมกลาที่จะเปลีย่นแปลง Template ใหถูกตองและสอดคลองกับงานที่ตวัเองรับผิด

ชอบ เชน ในสวนความหมายของตัวช้ีวดั และกระบวนการจัดเก็บขอมูล เปนตน

2.  มาตรฐานจดัทําตวัช้ีวดัของแตละบุคคลที่รับผิดชอบงานเดยีวกนัในศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเขต อาจมีความเปนไปไดที่ไมสอดคลองและไดรับการพิจารณาคะแนนตามระดบัคาเปาหมายที่ไม

เหมือนกัน อันเนื่องมาจากการปรบัเปลี่ยนรายละเอยีดของตัวช้ีวดั (Template) ที่ตางกัน

3.  การจัดทําแบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน ในสวนของการจัดเก็บเอกสารผลงานที่ดยีังคงตองใช

เวลามาก ทําใหเกิดผลกระทบตอเวลาที่จะตองใชในการแกไขปญหาดานเทคนิคซึ่งเปนงานหลักและมคีวามสําคัญ

เปนลําดับแรก เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานเกดิความกังวลตอการจัดทําเอกสารผลงาน ในอนาคตตอไปขางหนาพฤติกรรม

ของบุคลากรอาจเปลี่ยนเปนการใชเวลาจดัทําเอกสารผลงานมากไปกวาการใชเวลาเพื่อแกไขปญหาทางเทคนคิ

ทําใหประสิทธิภาพของงานดานเทคนคิลดลงก็อาจเกดิขึ้นได 

(ประสบการณของธีระวุฒิ ฤกษฉวี ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5
อุดรธาน)ี

10.52  การจัดทําตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- ในชวงแรก ๆ ของการจัดทําตัวช้ีวดั ขาดกรอบการจดัทําที่แนนอนและชัดเจน อาจเปนของใหม

-  การจัดทําตวัช้ีวดั มผีลกระทบตอการปฏิบัติงานประจํา คืองานที่ไมเกี่ยวกับตวัช้ีวัดจะใหความ

สําคญันอยลง

10.53  การประเมินผลสมัฤทธิข์องงาน
-  ควรกําหนดเนื้องานในตัวช้ีวัดแตละตวัช้ีวดัใหมคีวามละเอยีดและชัดเจน เพื่อการพิจารณาให

คะแนนเปนไปดวยความถกูตองและเปนธรรม

-  ควรจัดเกบ็หลักฐานในการปฏบิัติงานตามตัวช้ีวดัใหละเอยีดครบถวนครอบคลุมเนือ้งานตาม

ตัวช้ีวัด
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10.54  การประเมินสมรรถนะ

-  ควรกําหนดรายละเอียดแยกยอยหวัขอในการประเมินใหครอบคลุมในแตละหวัขอ เพื่อการ

พิจารณาใหคะแนนเปนไปดวยความละเอียดถูกตองและปนธรรม 

-  การกําหนดคะแนนการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานสมควรให 60 % และการประเมินสมรรถนะ

สมควรให 40 % เนือ่งจากมีงานอีกมากที่ไมเปนตัวช้ีวดั

(ประสบการณของ อุทัยวุฒิ หอนาค หัวหนาฝายปฎบิัตกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  ๙ นครสวรรค)

10.55  ขอสรุป

1. มีคําสัง่มอบหมายหนาที่การงานของเจาหนาที่อยางชัดเจน เพื่อการจัดทําตัวช้ีวัด

2. มกีารประชุมวางแผนการจัดทําตวัช้ีวดัใหสอดคลองกับแผนปฏบิัติราชการประจําป

3. ในการจัดทําตัวช้ีวดั มีการกําหนดคาเปาหมายในแตละรอบ

4. ตัวช้ีวัดแตละตวัจะมีรายละเอยีดของการปฏบิัติงานแตละผลงานอยางชดัเจนใน Template

5. มกีารรายงานผลการปฏบิัติงานตามตัวช้ีวดัตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง

6. ผลงานของตวัช้ีวดัสามารถนํามาปรับปรุงการปฏบิัติงานใหมีประสิทธิภาพได

10.56  ขอสังเกต

1. ตวัช้ีวัดเปนเรื่องใหมจงึตองมีการชี้แจงละเอียด โดยศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

สป. (กยส.) และตองชีแ้จงรายละเอยีดการจัดทําบอยครั้ง

2. ภารกิจที่ไมเปนตวัช้ีวดัจะไมไดรับการประเมนิผลการปฏิบัติงาน (ตามกรอบการประเมินผล)

3. เจาหนาที่จะเนนการปฏิบัตงิานเฉพาะที่เปนตวัช้ีวดั ทําใหเกดิชองวางของการปฏบิัติงานกับขอ 2

4. ตวัช้ีวดัเกดิความแตกตางกนั ระหวางลักษณะของงานที่ยากและงาย ตอการใหคาน้ําหนกัและคา

คะแนน

5. เกิดความแตกตางของขาราชการในสังกัด สป. ในสวนกลางและสวนภมูิภาคที่ใหความสําคัญ

เกีย่วกบัตวัช้ีวัดแตกตางกนั สวนภมูิภาคใหความสําคัญคอนขางนอย
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6. ทําใหส้ินเปลืองเวลาราชการเกีย่วกบัเรื่องการทําตัวช้ีวัดมาก

7. เจาหนาที่มีความวติกกังวลเกีย่วกับรอบการประเมนิผลตามตวัช้ีวดัประสบการณ

10.57  ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator = KPI) เทาที่ทราบศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร สป. เร่ิมมีการพดูถึงและนํามาใชจริงจังเมื่อคร้ังมีการประชุมเชงิปฏบิัติการที่โรงแรมเจาหลาวทอแสงบีช

จังหวดัจันทบุรี โดยมีการจัดทํากระบวนงาน/ระบบ ใหเปนไปตามแนวทางลดขัน้ตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทํางาน ตลอดจนเปนที่ยอมรับเพือ่สนบัสนนุภารกจิของ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป. ในการ

ประชุมที่เจาหลาวฯ ยงัมีการมอบคูมือคําอธิบายตัวช้ีวดั การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการระดบักรม เพือ่ใหเปน

แนวทางในการปฏิบัตกิารอีกดวย ซ่ึงถือไดวาเปนตวัช้ีวดัในระดับกรม ในคูมือดังกลาว หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร หวัขอ การสื่อสารและการถายทอดยุทธศาสตรหรือนําไปปฏิบัต ิPS5 สวนราชการตองมีการถายทอด

(Cascading) ตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดบัหนวยงานและระดบับุคคล และนีเ้องคือจดุเริ่มตนของการ

จัดทําตวัช้ีวัดของศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สป. ผมขอบอกวานีค่ือจุดเริม่ตนเทานัน้ เพราะเรื่องนี้

รับรองไดวาตราบใดที่ทานยงัอยูในระบบราชการทานจะตองจัดทําตอไปตลอดอายรุาชการของสิ่งที่เขากําหนดการ

ถายทอดตัวช้ีวัดระบบองคกรสูระดบับุคคล นั้นครอบคลุมเรื่องใหญ ๆ 4 เร่ือง ดงันี้

1. การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)

2. มกีารสื่อสารหรือสรางความเขาใจใหกับบุคคลากรทั่วทั้งองคกรเพื่อบรรลุเปาหมาย

3. มกีารจดัทําขอตกลงในการปฏิบัติงานอยางเปนลายลกัษณอักษรทุกระดบั

4. มีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล เพื่อตดิตามผลของเปาหมายความ

สําเรจ็

ตอมาในปงบประมาณ 2553 ตัวช้ีวัดระดบับุคคลไดเปนสวนสําคัญในการประกอบการพิจารณา

เล่ือนขัน้เงินเดอืนประจําป 2553 รอบ 1 และรอบ 2 จึงถือไดวาตวัช้ีวัดเปนสวนหนึง่ในชีวติรับราชการของเราแลว

เราจะ “เปนตอ” ไดก็ตองทําความเขาใจและรูวาปญหาอุปสรรคของตวัช้ีวดัอยูตรงไหน? ทิศทางที่เราจะทําให

ประสบผลสําเร็จอยางไรบาง จากที่กลาวมาแลวตวัช้ีวดัระดับบุคคลนั้นครอบคลุมเรื่องใหญๆ 4 เร่ือง ปญหา

อุปสรรคของเราก็คงหนไีมพนเรื่องเหลานีแ้หละครับ จะขอกลาวคราว ๆ ดังนี้
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10.58  การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร

ผูปฏิบัติไมเขาใจทีม่าที่ไปของแผนที่ยุทธศาสตร ซ่ึงมลํีาดับการจดัทําที่ผูรับผิดชอบตวัช้ีวดัควร

ทราบ ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision) พูดงาย ๆ คือจนิตนาการเกี่ยวกับอนาคตขององคกรที่เราตองการเปน แตไมใช

เร่ืองเพอฝน

ประเดน็ยุทธศาสตร (Strategic Issues) คือประเดน็สําคัญที่จะทําใหเราบรรลุตามวิสัยทัศน โดย

มาจากนโยบาย ความตองการขององคกร ความตองการผูเกี่ยวของ (Stakeholders)

เปาประสงค (Goals) คือ เปาหมายที่จะบรรลุไปใหถึงประเดน็ยุทธศาสตรที่วางไว กพร. ได

กําหนดออกเปน 4 มติิ ดงันี้

-มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ

-มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ

-มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

-มิติที่ 4 ดานการพัฒนาองคกร

จาก 3 สวนที่กลาวคือ วิสัยทัศน ประเดน็ยทุธศาสตร และเปาประสงค เพื่อสรางความสัมพันธ

ดังภาพ

แผนที่ยุทธศาสตรจําเปนตองถายทอดลงมาถึงผูปฏิบัตแิละสรางตัวช้ีวดัที่มีความเปนเหตุเปนผล

สนับสนนุใหได จึงจะเปนตวัช้ีวดัที่ดี

10.59  มกีารสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคคลทั้งองคกร
เหน็ไหมครบัวาเมื่อพูดถึงการไดมาของแผนที่ยทุธศาสตรหลายคนจะเริ่มงง เปนเรื่องไมแปลก

เพราะเราไมเคยอบรมไมเคยทํามากอน ยอมไมรูเปนธรรมดา แตเราไมสามารถหลีกหนีไดเพราะ กพร. ไดจับมือกับ

กจ.ไปเรียบรอยแลว อยางไรก็ตองเรียนรูเร่ืองนี้ใหไดไมมากกน็อย จะได “เปนตอ” หนวยงานอื่นที่ไมเขาใจเหมือน

เรา การที่หลายคนไมเขาใจนีเ่อง ทําใหการจัดทําตวัช้ีวัดระดับบุคคลไมคอยไดผล การจะใหไดผลดีจะตองศึกษา

ภาพรวมทั้งระบบ ซ่ึงกเ็ปนเรื่องยากที่จะอธิบายกันเพยีงวัน 2 วนักจ็บ แตตองเกิดจากการปฏิบัตดิวย การสื่อสารเพื่อ

สรางความเขาใจใหบุคคลากรทั้งองคกรจึงเปนเรื่องยาก เพราะที่ผานมา เราไดพยายามเปนอยางมากทีจ่ะถายทอดตัว
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ช้ีวดั การทําความเขาใจ การกําหนดมาตรฐาน และมีการทําคํารับรองรวมกนั การสราง Template เพือ่งายตอการ

เลือกตัวช้ีวดัไปปฏิบัติ ซ่ึงสวนใหญไมเขาใจวาตัวช้ีวัดเปนเครื่องมือวดัความกาวหนาของการบรรลุเปาประสงคของ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สป. ตวัช้ีวัดจงึกลายเปนความเขาใจเฉพาะผูจัดทําเทานั้น ผูปฏิบัติเองที่

เลือกหรือรับผิดชอบตัวช้ีวดัยงัไมเขาใจวาจะทําใหไดผลดีอยางไรบาง

ปญหาเรื่องการสื่อสารเปนปญหาใหญของทุกองคกร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สป. กไ็มสามารถหลีกหนีปญหานีไ้ด แตละฝายตองมกีารกําหนดเปาประสงคและสรางตวัช้ีวดัที่จะใหบรรลุ โดยมี

การเผยแพรใหทราบโดยทั่วกนั ปจจุบนัภารกจิที่เจาหนาทีแ่ตละทานรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและมีความซับซอนทําใหทุก

คนยุงแตงานที่ตนรับผิดชอบ ขาดการสื่อสารในเรื่องที่สําคัญหรือเร่ืองที่ตองชวยกันขบคิดหาวิธีและแนวทางใหม ๆ

ที่จะพัฒนาองคกร ตางจากบริษทัภาคเอกชนที่ผูบริหารหรือทีมงานประสบความสําเร็จจากการลงมาพูดคุยกบัเจา

หนาที่เพยีง 10 นาที ก็สามารถนําขอมูลไปวางแนวทางพัฒนาประสบผลสําเร็จเพิม่รายได ซ่ึงราชการยงัคงติดขัดที่

ระเบยีบแบบแผนที่จะตองรวมมือกนัคนหาแนวทางที่เปดกวาง เหมาะสมตอไป

10.60  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล

เปนเรือ่งยากตั้งแตตนทีม่าจัดทําตัวช้ีวัดระดบับุคคลไดดี โดยไมเคยรับความรูพืน้ฐานการถายทอด

ตัวช้ีวัดระดบับุคคล (Individual Scorecard) ซํ้ายังตองมารายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคล ไมทราบวาการ

จัดทําแบบรายงานเปนรูปเลมที่รวบรวมผลงานมีใครทําบาง? หลายคนตองเบื่อหนายในการจดัทํา การเปลี่ยนแปลง

แบบรายงานผล IPA1-3 แบบรายงานผล ป.1-ป.3 ภาระกบัเอกสาร ถึงเวลาหรือยงัในการจัดอบรมชุดความรูการ

พัฒนาองคกร ควบคูกบัการอบรมความรูตามสาขาอาชพีเหมอืนกับสวนราชการอื่น ๆ ที่ไดจดัทํา และมีหลายหนวย

งานดวยซํ้าซึง่ใชชองทาง VCS. ของเราในการถายทอดความรูที่วานี้อยู

ตัวช้ีวัดที่เจาหนาที่จดัทํา สวนใหญจะมุงหวังเพื่อหวงัใหไดคาคะแนนตามตัวช้ีวดั ซ่ึงไมนาจะเปน

เปาประสงคที่ถูกตอง เพราะเปาประสงคแทจริงคงไมพนมติิ 4 ประเดน็หลัก เพื่อมุงหวังสรางระเบียบแบบแผน การ

ยกระดับมาตรฐานงานชางที่เรารบัผิดชอบ ความมีวินยั การมุงเนนการใหบริการ เพือ่พัฒนาศูนยเทคโน ฯ ของพวก

เราและทุกทานอยาง “เปนตอ”

(ประสบการณของสุรชยั ชุมเกษร หัวหนาฝายปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี)
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11. ประกาศเวลา
มาตรฐานการ
ปฏิบตัิราชการของ
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
สํานกังานปลดั
กระทรวงมหาดไทย
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