การดําเนินการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. เกิดขึ้นจากเจตนารมณของสํานักงาน ก.พ.
ที่ตองการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลของขาราชการพลเรือนโดยมุงใหเห็น
ความสําคัญของขาราชการทุกระดับที่มีตอความสําเร็จขององคกร สํานักงาน ก.พ. จึงศึกษาวิเคราะหและ
พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการ
บริหารองคกรที่ใหความสําคัญกับกระบวนการทํางานโดยสมบูรณ ตั้งแตเริ่มงานจนสําเร็จ มิใชเนนแคเรื่อง
การประเมินเทานั้น ดังนั้นระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่สมบูรณนี้จึงสรางเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล
องคกรและเกิดความสอดคลองกันในทุกระดับเปาหมายขององคกร
ระบบ PM นี้ดีจริงหรือ
เพื่อเปนการยืนยันวาระบบนี้มีดีจริง สํานักงาน ก.พ. จึงไดนําระบบดังกลาวมาทดลองดําเนินการจริงใน
สํานักงาน ก.พ. ซึ่งเสียงตอบรับที่ไดมีทั้งดีและไมดี ซึ่งในการนําระบบ PM มาใชนี้ถึงแมวาจะมีความ
ยากลําบากและอุปสรรคอยูบางเนื่องจากเปนระบบใหมตองอาศัยความรูความเขาใจและการยอบรับการ
เปลี่ยนแปลง แตขาราชการสวนใหญกวารอยละ 90 เห็นวาระบบ PM เปนระบบที่ดี มีประโยชนอยางมาก
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเริ่มจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นขาราชการจากสวน
ราชการตางๆ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาตัวแบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงทดลองนําตัวแบบ
ระบบดังกลาวมาดําเนินการจริงในสํานักงาน ก.พ. และไดเก็บรวมรวมเนื้อหา ทฤษฎี ตัวอยางและปญหาที่
เกิดขึ้น และจัดประชุมระดมความคิดเห็นอีกครั้งในสํานักงาน ก.พ. เกี่ยวกับระบบโดยรวมและการนําไปใช
จริง
ขอมูลนี้คือผลสรุปผลการดําเนินการทดลองนําตัวแบบระบบดังกลาวมาดําเนินการจริงในสํานักงาน ก.พ.
และผลจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของขาราชการสํานักงาน ก.พ.เกี่ยวกับตัวระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ผลดีผลเสีย การนํากระบวนการไปใชจริง ปญหาในการปฏิบัติที่เกิดขึ้น และความคิดเห็นอื่นๆ
วัตถุประสงคในการดําเนินการทดลองนําตัวแบบระบบดังกลาวมาดําเนินการจริงในสํานักงาน ก.พ.
(1) สรุปและประเมินผลการทดลองนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชจริงใน 2 รอบการประเมิน
(2) เก็บรวมรวมตัวอยาง ปญหา ความคิดเห็น และขอมูลอื่นๆในการนําระบบไปใชในสภาวะแวดลอมการ
ปฏิบัติงานจริงจากมุมมองของผูใชเพื่อนํามาใชพัฒนาระบบใหมีประสิทธิผลและความเหมาะสมในการ
นําไปใชในภาคราชการมากขึ้น
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(3) สงเสริมการมีสวนรวมของขาราชการสํานักงาน ก.พ. ในการพัฒนาระบบในฐานะที่เปนสวนราชการ
หนึ่งที่จะมีการนําระบบไปใชจริงในอนาคต
การดําเนินการทดลองนําตัวแบบระบบดังกลาวมาดําเนินการจริงในสํานักงาน ก.พ.
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขาราชการสํานักงาน ก.พ. ทุกคน เพื่อสรางความเขาใจในภาพรวมและ
หลักการของระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการทดลองบันทึกขอมูลจริงรวมกับขาราชการระดับ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548
(2) จัดทีมที่ปรึกษาและนัดหมายออกไปไขขอของใจ ชี้แจงรายละเอียดของการประเมินและตอบขอ
ซักถามตามที่สํานักกองตาง ๆ ตองการ เพื่อใหขาราชการทุกคนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้นและสามารถทํา
การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548 ได
(3)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับกองการเจาหนาที่ สํานักงาน ก.พ. เพื่อกําหนดสมรรถนะ/
คุณลักษณะ ที่ตองการในแตละสายงานและระดับขาราชการ (Job-Competency Map) เพื่อใชในรอบการ
ประเมินรอบ เมษายน 2548 – กันยายน 2548
(4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขาราชการในระดับผูบังคับบัญชาของ 3 สํานัก/กองในสํานักงาน ก.พ.
ไดแก สบก. สวพ. และ สพข. เพื่อนําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใชเต็มรูปแบบ
 ใหค วามรูค วามเข าใจเรื่องการวางแผนเปาหมายการปฏิบั ติงานใหแ กขาราชการ ที่จะตองมี การ
แปลง/ถายทอดเปาหมายการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดระดับองคกรลงมาสูระดับสํานัก/กองและลงสู
ระดับบุคคล
 รวมกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงจากระดับองคกรมายังระดับบุคคล
(5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขาราชการในระดับผูบังคับบัญชาของ 3 สํานัก/กองในสํานักงาน ก.พ.
ไดแก สํานักบริหารกลาง สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล และ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
เพื่อกําหนดสมรรถนะที่ตองการในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานในระดับบุคคล
(6) กจ. สบก. รวมกับบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการใหความรูความเขาใจเรื่อง การวางแผนมอบหมายงาน
ใหแกสํานัก/กองทั้งหมดใน สํานักงาน ก.พ. และกําหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และสมรรถนะที่ตองการ
(7) จัดประชุมระดมความคิดเห็นขาราชการสํานักงาน ก.พ. เรื่อง “ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน” และการนําระบบมาทดลองใชในสํานักงาน ก.พ. โดยใหขาราชการสํานักงาน
ก.พ. กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นกอนการประชุม โดยแบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมไดแก กลุมผู
ประเมิน และกลุมผูรับการประเมิน
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ผลผลิตจากการทดลองนําระบบไปใชในสํานักงาน ก.พ.
(1) แผนเปาหมายการปฏิบัติงานของขาราชการทุกคนในสํานักงาน ก.พ. ที่ประกอบไปดวยเปาหมาย
ผลสําเร็จของงานทุกงานและตัวชี้วัดของแตละงานที่ไดรับการถายทอดจากระดับองคกรลงมาสูระดับ
สํานัก/กองและลงสูระดับบุคคลสําหรับรอบการประเมิน เมษายน – ตุลาคม 2548
(2) รายละเอียดสมรรถนะ/คุณลักษณะและตารางระดับของสมรรถนะ/คุณลักษณะ (Job-Competency
Map) ที่ตองการของทุกตําแหนงและทุกระดับในสํานักงาน ก.พ.
(3) ขอมูลปญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแบบระบบและการนําระบบไปใชจริง
ในแตละระดับตําแหนงและลักษณะงาน
ไดเวลานํามาทดลองจริง........
การดําเนินการเริ่มจากการจัด Workshop สําหรับขาราชการสํานักงาน ก.พ. เพื่อสรางความเขาใจรวมกันทั้ง
องคกรและเปนการสงเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และมี Workshop กลุมยอยตามมาอีกหลายตอหลาย
ครั้งเพื่อไขขอของใจ ชี้แจงรายละเอียดของการประเมินและตอบขอซักถามตางๆ ทดลองบันทึกขอมูลจริง
รวมกับขาราชการระดับผูประเมินโดยเนนที่การใหความรูความเขาใจเรื่องการวางแผนเปา หมายการ
ปฏิบัติงานที่จะตองมีการแปลง/ถายทอดเปาหมายการปฏิบัติงานรวมทั้งตัวชี้วัดระดับองคกรลงมาสูระดับ
สํานัก/กองและลงสูระดับบุคคล นอกจากนั้นยังรวมกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงจากระดับ
องคกรมายังระดับบุคคลอีกดวย เรียกวาทํางานกันอยางใกลชิดในทุกๆขั้นตอนทีเดียว
สวนในเรื่องสมรรถนะซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประเมินนั้น เราก็จดั ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับการ
เจาหนาที่เพื่อกําหนดสมรรถนะที่ตองการในแตละสายงานและระดับขาราชการหรือที่เรียกวา JobCompetency Map
เมื่อเวลาผานไป........
เมื่อการประชุมตางๆเสร็จสิ้น ขาราชการทุกคนมีแผนเปาหมายการปฏิบัติงาน ระดับสมรรถนะหลักที่
จําเปน ไดทําการประเมินหรือถูกประเมินไปเรียบรอย เราจึงจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นอีกครั้ง (ใหไดมีโอกาสเสนอความคิดเห็นอยางเต็มที่) เรื่อง “ระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ซึ่งมีจุดมุงหมายใหขาราชการสํานักงาน ก.พ. ในฐานะผู
ใชไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบมาทดลองใชจริงโดยแบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมไดแก กลุมผู
ประเมิน และกลุมผูรับการประเมิน
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ความคิดเห็นที่ทีมงานไดรับจากแบบสอบถามความคิดเห็นและการประชุมเปนความคิดเห็นที่มีคาอยางยิ่ง
มีความหลากหลายและสะทอนแงมุมหลายๆดานที่คณะทํางานอาจคาดไมถึง ซึ่งความเห็นของขาราชการ
กวา 90% เห็นวาระบบ PM เปนระบบที่ดีมีประโยชนอยางมาก เปนการเริ่มตนที่ดี และนํามาสูการบริหาร
ผลงานที่มีความเปนธรรมและความโปรงใสมากขึ้น
สวนในเรื่องสมรรถนะนั้น ประมาณ 85% เห็นวาการนําสมรรถนะเขามารวมประเมินกับผลงานในอัตราสวน
30/70 มีความเหมาะสมดี และ 75% เห็นวาสมรรถนะหลักถูกกําหนดไวอยางเหมาะสมดีแลว อยางไรก็ดี
ประมาณเกือบ 40% เห็นวาเครื่องมือ ซึ่งก็คือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานยังเขาใจยากและเกือบ 50%
ยังไมเห็นความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายการทํางานของตนกับเปาหมายขององคกร
ในการสํารวจความคิดเห็น มีการแบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุมคือผูประเมินและผูรับการประเมินซึ่ง
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง หั ว อกของแตล ะฝ า ยเป น อย า งดี อาทิ เ ช น ผู ป ระเมิ น ให ค วามเห็ น ว า การมี แ ผนการ
ปฏิบัติงานเปนการกําหนดความสําเร็จของงานที่ชัดเจน ในขณะที่ผูรับการประเมินใหความเห็นวาแผนงาน
อาจเปลี่ ย นแปลงบ อ ย บางกรณี ไ ม ส ามารถตกลงล ว งหน า ได หรื อ การที่ ผู ป ระเมิ น ให ค วามเห็ น ว า
ผูปฏิบัติงานเลือกทํางานเฉพาะงานที่กําหนดไวในแผน ในขณะที่ผูรับการประเมินกลาววา การทํางานแบบ
Matrix กอใหเกิดความสับสนในการทํางานและการประเมินจนไมแนใจวาจะทํางานไหนกอนหลัง แตก็มิใชวา
ผูประเมินและผูรับการประเมินจะเห็นไมตรงกันเทานั้น ยังมีหลายประเด็นที่ทั้ง 2 กลุมมีความเห็นตรงกัน
อาทิ เช น ป ญ หาในเรื่ อ งความยากงา ยของงานที่ไ มเท า กั น จะทํ า ให ก ารประเมิ น ระหว า งบุ ค คลมีค วาม
ยุติธรรมหรือไม หรือการกําหนดตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพที่ยังไมคอยชัดเจนและกระทําไดยากสําหรับลักษณะ
งานบางประเภท
จากการที่คณะทํางานทีม PM ไดประมวลความคิดเห็นจากแบบสอบถามและการประชุมระดมความคิดเห็น
รวมถึงการสังเกตการณ เก็บขอมูล และปญหาตางๆในการนําระบบ PM มาทดลองใชจริง ขอสรุป
(หลังจากเราไดทําการวิเคราะหกันอยางเขมขน) ที่สําคัญก็คือ
(1) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานสามารถแกปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานได เนื่องจากมีการ
สรางเปาหมายและตัวชี้วัด ที่ชัดเจน ใช เปนหลั กในการวัดวาผลการปฏิบัติ งานเปนไปตามเปา หมายที่
คาดหวังไวหรือไม ขอสรุปนี้มาจากการที่ระบบถูกนําไปใชในรอบแรกของปงบประมาณ 2548 (ตุลาคม
2547 – มีนาคม 2548) อยางทันที ซึ่งเปนการนํากระบวนการสุดทายของระบบคือกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานไปใชเทานั้น ปญหาเดนที่เกิดขึ้นคือการประเมินไมสามารถกระทําไดอยางตอเนื่องและเปน
รูปธรรมมากนัก
สวนรอบการประเมินรอบหลัง (เมษายน 2548 – กันยายน 2548) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานถูก
นําไปใชอยางเต็มรูปแบบทั้ง 4 ขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแตการวางแผนเปาหมายการปฏิบัติงาน การพัฒนา การ
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ติดตาม และสุดทายจึงทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการใชระบบอยางสมบูรณนี้ทําใหการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางชัดเจนและมีความเปนธรรม ดังนั้น หากเรานําเอากระบวนการหลัก
ทั้ง 4 ไปใชอยางสมบูรณ ปญหาความไมชัดเจนหรือไมรูวาจะประเมินอะไรหรือประเมินอะไรงายๆ ตาม
งานที่ทําเสร็จก็จะไมเกิดขึ้น เพราะมีการกําหนดผลสําเร็จของงานที่คาดหวังไวแลว
and
(2) การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ น น ที่ ผ ลผลิ ต และผลลั พ ธ ที่ เ ป น รู ป ธรรม (Result-based
Performance-based Management) เปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของสวนราชการอยา ง
คอนขางมาก ทั้งนี้ เห็นไดจากการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานในแตละสํานัก/กอง โดย
ขาราชการสวนใหญมักเนนที่กระบวนการทํางานมากกวาผลสําเร็จสุดทายและมักกําหนดระดับเปาหมาย
ของตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุไดงาย และไมทาทาย ทําใหไมสามารถระบุชองวางของผลงานและสมรรถนะที่
แสดงจริงกับผลงานและสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา เชน
ตัวอยาง
ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง: ขอมูล ก เผยแพรสูสาธารณะบนเว็บไซตของหนวยงาน
ตัวชี้วัด: ระยะเวลาในการนําขอมูลดังกลาวขึ้นเว็บ (6 เดือน = 4 คะแนน และ 5 เดือน = 5 คะแนน)
ตัวอยางนี้เห็นไดวาผูปฏิบัติงานสามารถบรรลุไดงายเกินไป ระยะเวลาในการนําขอมูลขึ้นเว็บสามารถ
กระทําเมื่อใดก็ไดที่ขอมูล ก เสร็จสมบูรณและเปนขอมูลที่มีคุณภาพ ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ดีควรจะสะทอน 2
ประเด็นนี้ เชน รอยละในการแกไขขอมูลหลังจากที่ไดมีการนําเสนอและทบทวน หรือ จํานวนผูเขาชม
เว็บไซตและการนําขอมูลไปใชประโยชนไดจริง (Hit rate)
(3) การวางแผนเปาหมายการปฏิบัติงานที่ตองไดรับการถายทอดผลสําเร็จของงานที่คาดหวังและตัวชี้วัด
ผลงานจากระดับองคกรลงสูระดับสํานัก/กองและสูระดับบุคคลแสดงใหเห็นวาขาราชการสวนใหญยังไม
เห็นความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายและผลสําเร็จของงานตนเองกับขององคกร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ เชน
 การขาดระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผลในองคกร
 เปาหมายและบทบาทของสํานัก/กองที่ไมชัดเจน
 การทํางานทับซอนภายในและระหวางสํานัก/กอง
 การทํางานแบบขาดการประสานงานที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันภายในและระหวางสํานัก/กอง
 ความไมสอดคลองของเปาหมายระหวางสํานัก/กอง
 ผูประเมินขาดความรูความเขาใจในการถายทอดเปาหมายการปฏิบัติงาน
สาเหตุเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานมองไมเห็นภาพรวมของความสําเร็จขององคกรและไม
เขาใจวาตนเองมีความสําคัญอยางไรตอความสําเร็จขององคกร
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(4) บทบาทของผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะระดับสูงและระดับกลางในการกําหนดเปาหมายมีความสําคัญมาก
ซึ่งจะชวยใหการกําหนดเปาหมายการทํางานเปนไปอยางมีทิศทาง ทาทาย และเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงาน แทนการใหผูใตบังคับบัญชาหรือหนวยงานตั้งเปาหมายดวยตัวเองโดยลําพัง
(5) ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือทางการบริหารที่มีคุณประโยชนหลายประการ ดังนัน้ ผูใ ช
โดยเฉพาะขาราชการในระดับผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินตองมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ดี ใหการ
ยอมรับและความรวมมือในการใชระบบอยางสมบูรณ โดยใหความสําคัญกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคกรรวมทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
(6) การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บบันทึกขอมูลเปาหมายการปฏิบัติงาน
เพื่ อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลงานทํ า ให ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งสะดวกยิ่ ง ขึ้ น ด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรอยางงาย เชน โปรแกรมเอ็กเซล อยางไรก็ดี โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปแบบออนไลน
(Web-based) เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานจะชวยเชื่อมโยงภาพรวมของการดําเนินการขององคกรและ
สามารถปรับขอมูลใหเปนปจจุบันไดตลอดเวลา
ผลสรุปจากแบบสอบถามความคิดเห็นของขาราชการสํานักงาน ก.พ. ในฐานะผูใชระบบ
(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
จํานวนหนา

ไมเหมาะสม

21%

เหมาะสม

79%

สวนที่ควรตัดออก

5
มี

13%

5
5

ควรมีเฉพาะผลสําเร็จของงาน
จริงเทานั้น
ควรตัดคําอธิบายออก
ควรตัดผลสําเร็จของงานที่
คาดหวัง

ไมม ี

87%
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5
สวนที่ควรเพิ่ม

5
มี

31%

5
ไมม ี

69%

5

รายละเอียดคําชี้แจงสวน
สมรรถนะ
ความคิดเห็นและความรูสึก
ตอบรรยากาศการทํางาน
ใหผูรับการประเมินแสดง
ความคิดเห็นตอผลการ
ประเมิน
งานที่ไมไดมีการตั้งคาตัวชี้วดั

เนื้อหา

5
เขาใจยาก

5

38%

5

หัวขอประเมินดูยาก
ภาษาเขาใจยาก
ไมมีคําอธิบายระดับ 1-5

เขาใจงาย

62%

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
อัตราสวนผลงานตอ สมรรถนะ 70:30

5
5

ไมเหมาะสม

80/20
60/40

13%

เหมาะสม

87%

การกําหนดสมรรถนะหลัก

5
ไมเหมาะสม

25%

5
5
5

เหมาะสม

75%
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การกําหนดสมรรถนะดาน
ตางๆ ไมเหมาะสม
งานบางอยางกําหนดยาก
กําหนดสมรรถนะนอยเกินไป
ควรเนนสมรรถนะตามงาน
(Functional Competency)
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วิธีการคํานวณ

5

ไมเหมาะสม

13%

5

ยุงยาก
เสียเวลา

เหมาะสม

87%

ความเปนธรรม

5
ไมเปนธรรม

6%

5

มีการพูดคุยสือ่ สารกันอยาง
แทจริง
ผูประเมินมีความเปนธรรม
ไมมีอคติ

เปนธรรม

94%

ความเชื่อมโยงระหวางระดับตางๆขององคกร

ไมเห็น

47%
เห็น

53%

ไมเห็นความเชื่อมโยงเนื่องจาก
5 ไมมีการพูดคุยสื่อสารกัน
อยางแทจริง
5 เพิ่งเริ่มใชเปนครั้งแรก
5 กําหนดงานและตัวชี้วัดไม
ชัดเจน
5 ไมมีความแตกตางจากระบบ
เดิม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของขาราชการ ก.พ. จากการประชุมระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2548 เรื่อง “ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
ความคิดเห็นจากมุมมองผูประเมิน
(1) ประโยชนจากการนําระบบไปใช
 มีเอกสารชัดเจน ชวยลดขอโตแยง สามารถใชอางอิงได
Wor@สวพ.

-8-

1/20/2007












การทํางานชัดเจนเนื่องจากมีการมอบหมายงาน
สามารถจําแนกความแตกตางของผลการปฏิบัติงานของแตละคนได
มีความโปรงใส
มีความเปนธรรม
ปองกันการหลบเลี่ยงงาน
ชวยเรงรัดและติดตามงาน
ใชเปนขอมูลในการพัฒนา
สรางความสัมพันธรวมกันระหวางหัวหนากับผูปฏิบัติงาน
การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เห็นงานที่มีความสอดคลองกันในแตละระดับองคกร

(2) ปญหาและอุปสรรค
ระบบ










ไมไดสะทอนการทํางานจริงๆ
ไมไดมีการลดหลั่นเปาหมายการปฏิบัติงานอยางแทจริง
การตั้งตัวชี้วัดทําไดยากโดยเฉพาะในดานคุณภาพ
มาตรฐานการทํางานของงานประเภทที่เปนกิจวัตรประจําวัดไดยาก
ความยากงายของงานไมเทากัน
การประเมินสมรรถนะ
 แบบ Likert มีความเปนนามธรรมสูง
 แบบ Bars ไมสามารถแยกคนเกงกวาคาเฉลี่ยได
 แยกพฤติกรรมไมออกวาอยูใ
 นระดับใด
 ชุดพฤติกรรมไมครอบคลุม
ระดับสมรรถนะตามที่กําหนดอยูในระดับต่าํ เกินไป
ปญหาเรื่องโควตาทําใหระบบไมสอดคลองกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางแทจริง

ผูใช









ผูใชไมมีความเขาใจในตัวระบบอยางแทจริง
ผูบังคับบัญชาไมเห็นความสําคัญของการติดตามและการพัฒนาอยางจริงจัง
ผูใชแมกระทั่งระดับผูบ ริหารไมเห็นความสอดคลองของงานตนเองกับเปาหมายขององคกร
ผูใชตั้งระดับเปาหมายงายเกินไป
การสื่อสารไมมีประสิทธิผลทําใหเขาใจไมตรงกัน
ไมไดมีการนําผลการประเมินไปใชอยางจริงจัง
มาตรฐานผูประเมินแตละคนไมเทากัน
ผูปฏิบตั ิงานเลือกทํางานเฉพาะงานที่กาํ หนดไวในแผน
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ไมไดมีการวัดผลการปฏิบตั งิ านในเดือนสุดทาย
ผูประเมินใหผรู ับการประเมินเซ็นชื่อรับทราบกอนการประเมิน
ระบบเอื้ออาทร

เครื่องมือ
 การวางแผนและการประเมินไมอยูหนาเดียวกัน ยากในการเปรียบเทียบ
 การคํานวณยาก
(3) ขอเสนอแนะ
 แยกการประเมินจากการเลื่อนขั้นและการพัฒนา
 ปรับปรุงหรือยกเลิกระบบโควตา
 กําหนดระดับผลการประเมินโดยรวมใหสอดคลองกับการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน
 ทําการประเมินตามขอเท็จจริงซึ่งอาจไมจําเปนตองสอดคลองกับการใหเลื่อนขั้นเสมอไป โดยให
ชี้แจงชัดเจน
 แบบประเมินควรแยกครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2
 เปลี่ยนรอบการประเมินใหตรงกับเวลาในการทํางานจริง
 มีคูมือประกอบระบบและการกรอกอยางชัดเจน
 มีการใหตัวอยางการกรอกอยางชัดเจน
 สรางความเขาใจแกผบ
ู ังคับบัญชาในตัวระบบทั้งหมด
 ชี้ใหผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการติดตามและการพัฒนา
 ควรมีขอมูลชวยผูใชในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา
 อบรมหัวหนาในการบริหารลูกนอง เชน การดูสมรรถนะ การติดตาม และการสอนงาน
 มีการอบรมเปน Class เล็กๆ
 มีแบบติดตามสมรรถนะ
 มีการกําหนดน้ําหนักของงาน
ความคิดเห็นจากมุมมองผูรับการประเมิน
(1) ประโยชนจากการนําระบบไปใช
 คนในองคกรมีการวัดผลไปในทิศทางเดียวกัน
 คนในองคกรมีการทํางานมุง ไปทิศทางเดียวกัน
 กระตุนใหคนทํางาน
 เปนประโยชนแกงานบริหารงานบุคคลอื่นๆ เชนการติดตามและการพัฒนา
 มีการสื่อสาร 2 ทาง
 รูกรอบการทํางาน อธิบายได ชี้แจงได
 เห็นเปาหมายและความเชื่อมโยงของระดับตางๆในองคกร
 มีความโปรงใส
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มีการพัฒนาผูป ฏิบัติงาน

(2) ปญหาและอุปสรรค
ระบบ











ผลการประเมินของแตละคนนํามาเปรียบเทียบไดจริงหรือ
การกระจายกําลังคนทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการประเมินในงานที่มีลักษณะเดียวกัน
งานที่กินเวลาเกิน 6 เดือนจะทําอยางไร
ความยากงายของงานไมเทากัน
แผนงานเปลี่ยนบอยทําใหตกลงลวงหนาไมได
งานที่หาผูป ระเมินไมไดจะทําอยางไร
การทํางานแบบ Metric กอใหเกิดความสับสนในการทํางานและการประเมิน
ระดับคะแนนการประเมินมีความละเอียดไมพอ
สมรรถนะแยกคนโดดเดนไมได
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนายังไมชัดเจน

ผูใช



เปนการประเมินตามกรอบเงิน
ผูประเมินใชดลุ ยพินิจของตนเองในการการจายงานและการประเมิน

เครื่องมือ
 แบบประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านเขาใจยากและไมครอบคลุมทุกงาน
 ขาดตัวอยางในการกรอก
(3) ขอเสนอแนะ
 มีมาตรฐานกลางในงานประเภทเดียวกันในหนวยงานเดียวกัน
 มีการใหน้ําหนักงาน
 ควรใหมีการประเมินหรือใหขอมูลยอนกลับผูบังคับบัญชา
 ใหผูปฏิบต
ั ิงานประเมินสมรรถนะตนเอง
 ชี้ใหเห็นความสําคัญและสรางความเขาใจตอ
 บทบาทหนาที่ของผูประเมิน
 ผูบังคับบัญชาตองจายงานอยางเปนธรรมเหมาะสม
 มีการประชุมอยางเปนทางการระหวาง ผอ.สํานัก และ ผอ.กลุม ตั้งแตตนรอบประเมินเพื่อสราง
ความเขาใจในเปาหมายการปฏิบัติงานรวมกัน และเมื่อสิ้นสุดรอบประเมินเพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน
 เปดชองทางและความยืดหยุนใหปรับเปลี่ยนเปาหมายการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
 เพิ่มคาตัวคูณในการคํานวณคะแนนสมรรถนะ
 รวม Job Competency Map ไวในคูมือการกรอกแบบหรือคูมือระบบ
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ผูใตบังคับบัญชาใหขอมูลยอนกลับและใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับพิจารณาและ
สื่อสารกับผูบงั คับบัญชา สิ่งที่ตองใหขอมูลคือ
 การอํานวยการ/การบริหารงานและผูใตบง
ั คับบัญชา
 การประเมินของผูบังคับบัญชา
 อื่นๆ ที่ผบ
ู ังคับบัญชายอมรับได

*******************************
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