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สรุปบทเรียนการประเมนิผลการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนหลัง 
 (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560) 

โดย คณะอนุกรรมการปฏิรูป 
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 ) สรุปบทเรียนดังนี้ 

1. กลุมเปาหมายและวิธีการ  
1.1 คัดเลือกหนวยงานท่ีมีคะแนนระดับดีเดน ระดับปานกลาง และระดับนอย จํานวน 4 กลุม รวม 

13 หนวยงาน ไดแก  
1.1 กลุมสายสงเสริมสุขภาพ จํานวน 2 หนวยงาน 
1.2 กลุมสายอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 2 หนวยงาน 
1.3 กลุมสายสนับสนุน จํานวน 2 หนวยงาน 
1.4 กลุมหนวยงานในภูมิภาค จํานวน 3 หนวยงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ใชเทคนิคสนทนากลุม (Focus group) /สัมภาษณเชิงลึก กับผูบริหาร หัวหนากลุม/ หัวหนา
ฝาย / หัวหนางาน และผูปฏิบัติงานท่ีมีผลการประเมินปฏิบัติราชการระดับดีเดน ดีมาก 

2. Lesson learned  
   2.1 รูปแบบของการถายทอดตัวช้ีวัดระดับหนวยงานสูระดับบุคคล มี 2 รูปแบบ คือ  
           รูปแบบ 1 :  มีการถายทอดตัวชี้วัดจากผูบริหารสํานัก/กอง/ศูนย สูระดับหัวหนากลุม/หัวหนาฝาย/
หัวหนางาน และระดับผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน  
           รูปแบบ 2 :  มีการถายทอดตัวชี้วัดจากผูบริหารสํานัก/กอง/ศูนย สูกลุม/หัวหนาฝาย/หัวหนางาน
ชัดเจน แตการสื่อสารจนถึงระดับผูปฏิบัติงานยังไมชัดเจนนัก 
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 2.2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผูบริหารสํานัก/กอง/ศูนย มีการกําหนดนโยบายและนําสูการปฏิบัติ
อยางชัดเจน โดยจําลองระบบการประเมินตามหลักเกณฑของกรมนํามาดําเนินการรวมกับทีมนํา/หัวหนากลุม/
หัวหนางาน มีการประกาศเปนลายลักษณอักษร ดวยวาจา 
  2.3 การจัดตั้งทีมนําเพ่ือบริหารผลการปฏิบัติงาน หนวยงานมีการจัดตั้ง/กําหนดทีมงาน ไดแก 
๑) แตงตั้งคณะกรรมการ PMS ระดับหนวยงาน ๒) ใชคณะกรรมการบริหารของหนวยงาน ๓) ใชทีม
ผูปฏิบัติงาน (GEN – Y) เพ่ือชวยการบริหารความสําเร็จของงาน  
  2.4 การกําหนดตัวช้ีวัดของหนวยงาน สวนใหญใชตัวชี้วัดตามท่ีกรมกําหนด 10- 15 ตัวชี้วัด โดย
กําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร เทากับ 2 และตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจตามหนาท่ีรับผิดชอบ เทากับ 1  
อยางไรก็ตามบางหนวยงานซ่ึงมีผลงานระดับดีเดน พบวามีการคัดเลือกตัวชี้วัดซ่ึงเปนภารกิจสําคัญ (Core 
Business) ของหนวยงานมากําหนดเปนตัวชี้วัดของหนวยงานเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนงานสําคัญของ
หนวยงานไปสูการเปน National Health Authority ดวย และกําหนดใหทุกกลุมงานมีจํานวนตัวชี้วัด
ใกลเคียงกัน (12-14 ตัวชี้วัด)  โดยมีการกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร เทากับ 2 ,น้ําหนักตัวชี้วัด
ตามภารกิจสําคัญของหนวยงานเทากับ 1.5 และตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจตามหนาท่ีรับผิดชอบ เทากับ 1   
เปนตน รวมถึงมีการกําหนดแนวทางและกําหนดเกณฑการวัดผลระดับกลุมงาน ระดับบุคคลอยางมีสวนรวม
โดยมีข้ันตอนดังนี้  
  2.4.1 ผูบริหาร/หัวกลุม/หัวหนางาน รวมพิจารณาและ กระจาย KPI, PI ระดับบุคคล โดยคํานึงถึง
ภารกิจ/โอกาสความสําเร็จ   
  2.4.2 ผูรับผิดชอบงานหลัก (owner) กับผูรับผิดชอบรอง (supporter) รวมจัดทํา KPI template / 
ใบมอบหมายงาน   
  2.4.3 ผูบริหาร/คณะกรรมการฯ พิจารณาในข้ันตอนทายสุด ตอประเด็นความสอดคลอง และโอกาส
สําเร็จหรือไม อยางไร 

2.5 มีการสรางระบบการเรียนรูตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน เพ่ือให
ทุกคน รับรูอยางเขาใจและมีความชัดเจน 
          2.5.1 เริ่มต้ังแตผูนํา หัวหนากลุม ถึงผูปฏิบัติงาน โดยมีศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI 
Template) ออกแบบเพ่ือการบริหารความสําเร็จของงาน เริ่มจากคลี่กระบวนการดําเนินงานภายใต KPI 
Template มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ทําความเขาใจเอกสาร/หลักฐานท่ีใชประกอบการสงผลงาน กรณี
ขาดความชัดเจน/เขาใจตอ KPI Template  จะประสานกับกลุมพัฒนาระบบบริหารหรือเจาภาพตัวชี้วัด  
 2.5.2  กระบวนการสื่อสารท้ังภายในและภายนอก  

1) การสื่อสารภายในหนวยงาน มีการแบงกลุมบุคลากรเพ่ือการสื่อสาร อาทิ กลุม
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   

2) การสื่อภายนอกหนวยงาน ไดแก การสื่อสารใหแกเครือขายที่เ ก่ียวของเชน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, เขตสุขภาพ, เครือขายทันตสาธารณสุข ฯลฯ เพ่ือรับทราบถึงตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางมีสวนรวมและ
เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย/เปาประสงคของงาน 

3) ความถ่ีของการสื่อสาร สวนใหญพบวามีการสื่อสาร รายสัปดาห/ประชุม
ประจําเดือน และมากกวา 1 ครั้ง 
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2.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
2.6.1 หนวยงานมีการกํากับและติดตามอยางเขมขน โดย ผูอํานวยการ/คณะกรรมการบริหาร/

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน/กลุมบริหารยุทธฯ/กลุมพัฒนาระบบบริหารของ
หนวยงาน ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  

2.6.2 มีการวางแผนการรายงาน โดยมีการเตรียมหลักฐานผลงานระดับบุคคล/หนวยงานข้ึนเว็บไซด
ของหนวยงาน รวมถึงมีการประชุมติดตามผลดําเนินงาน มีทีมกํากับผลงาน ท้ังนี้ในกรณีท่ีคาดวา พบความ
เสี่ยงของไมบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัด บางหนวยงานมีการกําหนดทีม /Gen Y เพ่ือปดชองวางและเรงรัด
ดําเนินการของKPI ดังกลาว  

2.6.3 มีกระบวนการอํานวยความเปนธรรมในหนวยงาน ท้ังนี้พบวา บางหนวยงานมีการออกแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีอํานวยความธรรมใหกับบุคลากรในหนวยงาน โดยระดับบุคคลสามารถแสดง
ความคิดเห็นตอคะแนนผลการประเมิน โดยใชหลักฐานประกอบเพ่ือการปรับคะแนน ทําใหไมพบขอรองเรียน
และยอมรับตอผลการประเมิน 

3. ขอสังเกตและขอเสนอแนะตอPMS ระดับกรม 

1) มีขอเสนอแนะเห็นควรใหมีการทบทวนตัวช้ีวัด (outcome indicator)และระดับคา
เปาหมายของตัวช้ีวัด เพ่ือใหเปนมาตรฐาน มีอํานาจจําแนก มีระดับความยากงายของตัวช้ีวัด  
รวมถึงมีความยืดหยุนของตัวช้ีวัด 

2) เห็นควรใหมีการพัฒนากระบวนการกําหนดตัวช้ีวัด เชน มีการกําหนด Intermediate 

indicator  ใหเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ ความยากงายของการทํางาน ทบทวนมาตรการ กลยุทธ/
วิธีการ/กิจกรรม เพ่ือไปใหถึงผลลัพธ รวมถึงพัฒนาการเขียนรายละเอียดของตัวช้ีวัด 

3) ควรพัฒนาระบบ PMS อยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดความสมบูรณของระบบ และสามารถ
สะทอนสมรรถนะขององคกรไดอยางแทจริง 

 
 

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


