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  ส่วนที่ ๑ ท�าค�ารับรอง รับรองไม่ยาก หากมีพื้นฐาน 
  รองรับ 

	 	 ก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นนำาก่อนนะครับว่า	 เรากำาลังจะพูดคุยกัน

แบบง่ายๆ	เพราะหวัข้อของเราบอกว่าจะทำาเรือ่งง่าย!	หนงัสือเล่มนีเ้ป็นการ

เล่าสู่กันฟังด้วยภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการนะครับ	 จุดมุ่งหวังสูงสุดก็คือ	 

ท่านได้อ่านคู่มือแล้วเข้าใจและสามารถทำาได้	 มิได้หวังว่าจะทำาเพื่อส่ง 

เข้าประกวดรางวัลวิชาการเพื่อรับรางวัลภาษาไทยดีเด่นนะครับ	 ขอเพียง 

เป็นรางวัลชีวิตละกัน	เอ้า!...	เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ

	 	 หลายท ่านคงจำาได ้ 

นะครับว่านับตั้งแต่ได้มีแนวคิด 

ในการจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจำาปี	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

๒๕๔๗	เป็นต้นมา	ก็ได้สร้างความ

ปวดเศียรเวียนเกล้าแก่ท่านที่เป็น

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องมาพอสมควร 

เริม่ต้นผมเองกม็คีำาถามเช่นเดยีวกนักบัหลายๆ	ท่านครบัว่ามนัคอือะไรเนีย่!..	

คำารับรองคืออะไร?..มันเป็นตารางอะไร	มีทั้งเป้าหมาย	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	

แนวคิดพื้นฐาน
เพื่อจัดท�าค�ารับรองปฏิบัติราชการ

ไพบูลย์	โพธิ์สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ

สถาบันดำารงราชานุภาพ
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เกณฑ์วัด	ช่วงปรับเกณฑ์	คะแนนเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	นำ้าหนักตัวชี้วัด....	เราก็

ทำางานมาจนมือไม่มขีนแล้ว	เหน็ทะลปุรโุปร่งว่างานในหน้าทีท่ีจ่ะต้องทำาคอื

อะไร	 จับไปทำาสัญญาฝ่ายเดียว	 ทำาไมต้องทำา	 ไม่ทำาเราก็ทำางานอยู่แล้ว	 

เครียดเลยครับ	 ท่ีเครียดมิใช่ว่ากลัวงานหรอกครับ	 แต่ว่าถ้าพูดแบบนักเลง 

ก็คือว่า	“ผมไม่เข้�ใจคุณ”	ว่ามาเพิ่มงานธุรการให้ผมทำาไม	ที่ทำาอยู่ประจำา

เนี่ย!..ก็แย่อยู่แล้ว	 ว่างั้นเถอะ!	 เพราะต้องทำาในสิ่งที่เราไม่เห็นว่ามันจำาเป็น	

กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า	 ทัศนคติของผู้ที่ต้องทำาตามสั่งและผู้ที่สั่งให้ทำามันไม่

ตรงกันตั้งแต่แรก	 เมื่อทัศนคติไม่ตรงกันแบบนี้เห็นอาการแล้วหรือยังครับว่า

ความเครียดมันก็จะยกกำาลังสอง	 คนไม่ใช่เครื่องจักรต้องการความรักและ

ความเข้าใจ	 ในชีวิตของคน	 หากว่ามีความเข้าใจที่ตรงกัน	 อะไรๆ	 ก็ง่าย	 

แต่หากอะไรที่เห็นตรงกันข้ามกัน	 ความยากมันก็ตามมา	 ผมว่าอย่าเครียด

เลยครับ	 เพราะอย่างไรเราก็ต้องทำา	 รู้จักธรรมชาติของมัน	 ทำาให้มันง่าย	 

แล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขจะดีกว่ามั้ยครับ

	 	 เอาละครับ	 ผมกราบเรียนท่านในเบื้องต้นว่าเราจะคุยกัน 

เรื่องง่ายๆ	 เพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจตรงกันก่อนว่าทำาไมจึงต้องทำาคำารับรอง	 

เมื่อเข้าใจและเห็นความเป็นมาแล้ว	 เราค่อยกลับมาคุยกันเร่ืองขั้นตอนวิธี

การดำาเนนิงานตามลกัษณะของคูม่อืนะครบั	ผมจะขอไล่เลียงชกัแม่นำา้ท้ังห้า	

ว่าเรือ่งเดมิก่อนนะครบัว่า	ทำาไมต้องทำาคำารบัรองในการทำางานภาครัฐ	ครับ
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แนวความคิดการบริหารงานภาครัฐ : กว่าจะมาถึงค�ารับรอง

 ก�รบริห�รง�นแบบดั้งเดิม 

	 	 เพื่อมิให้ไกลเกินไปกว่ายุคที่เรากำาลังปฏิบัติงานอยู ่นะครับ	 

ผมกจ็ะขอย้อนไปถงึ	ปีครสิต์ศกัราช	๑๘๘๑	ละกนันะครับ	ในปีนัน้	ทีป่ระเทศ

สหรัฐอเมริกา	มีเหตุการณ์ฆาตกรรมประธานาธิบดีการ์ฟิล	 โดยผู้สนับสนุน

ทางการเมืองที่ผิดหวังจากการไม่ได้รับตำาแหน่งหลังจากที่ประธานาธิบดี 

ท่านนี้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง	 เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าการบริหารงาน

ในยุคสมัยโน้นเป็นลักษณะของการอุปถัมภ์คำ้าจุนกันครับ	 กล่าวให้ง่ายก็คือ

การเมืองและการบริหารไม่ได้แยกจากกัน	 จะเห็นได้ว่าระบบนี้เกิดมานาน

แล้วและก็ยังมีอยู ่นะครับ	 เอาละว่ากันต่อ	 นักวิชาการคนหนึ่งชื่อว่า	 

วูดโรว์ วิลสัน ก็เลยเสนอแนวความคิดว่าระบบการบริหารที่ใช้อยู ่ใน 

ขณะนั้น	ไม่น่าจะเหมาะสมกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 	 และขนาดความ 

ซับซ้อนของงาน	 ก็เพิ่มมากขึ้น	

ระบบอปุถมัภ์ทีข่ึน้อยูก่บัความ

ชอบพอกันส่วนบุคคลไม่น่าจะ

ถูกต้อง	 จึงจำาเป ็นจะต้องมี

ศาสตร์ทางการบริหารภาครัฐ 

(Public	 Administration)	

ค ล ้ า ย ๆ กั บ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง

วิทยาศาสตร์ที่มีความแน่นอน	 และมีความเป็นสากลไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล	

หมายความว่ามีหลักการทำางาน	 ที่เป็นมาตรฐานในการทำางานว่าง้ันเถอะ	
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เมื่อมีหลักการบริหารที่เป็นศาสตร์ของตนเองแล้ว	 ศาสตร์ที่ว่านี้	 ก็จะไม่

เปลีย่นแปลงตามนโยบาย	คอืหมายความว่าใช้ได้กบัทกุนโยบาย	จนตอนหลงั

มีคนยนืยนัว่าเมือ่มศีาสตร์ในการบรหิารแล้ว	การเมอืงกจ็ะต้องแยกจากการ

บริหาร	 การเมืองมีหน้าที่กำาหนดนโยบาย	 และก็ให้ข้าราชการประจำานำา

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 โดยจุดมุ่งหวังของการดำาเนินงานของฝ่ายประจำา	 

จะมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และประหยัด	ในการดำาเนินงาน

ตามนโยบายครับ

	 	 ตอนหลังก็มีนักคิดนักเขียนนำาเสนอแนวคิดท่ีอ้างว่าเป็นศาสตร์

ของการบริหารงาน	 มามากมายก่ายกองอ่านกันไม่หวาดไม่ไหว	 จนดูๆ	 

คล้ายว่าเป็นคู่มือก็มี	เช่น	แนวความคิดในการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์

ของเทย์เลอร์	แนวคดิระบบราชการของเวเบอร์	และแนวคดิการบรหิารงาน

ของกูลิคและเออร์วิค ที่เสนอ	 POSDCORB	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม 

กรอบความคิดใหญ่ก็ยังอยู่ภายใต้ธงของคำาว่าการเมืองแยกจากการบริหาร

อยู่นะครับ	 และแนวความคิดการบริหารงานที่ออกมาในลักษณะนี้ก็ได้รับ

ความนิยมต่อมาจนกระท่ังหลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 หรือประมาณปี	 ค.ศ.	

๑๙๔๕	หรือ	พ.ศ.	๒๔๘๘	โน่นแหละครับ!...	จึงมีกระแสความคิดที่เปลี่ยนไป

	 	 เปลี่ยนไปตรงไหนครับ?	 เปลี่ยนไปที่เดิมเพราะมีคนเถียงคืนว่า	

การเมืองและการบริหารไม่เคยแยกกันหรอก	 ดูในทางปฏิบัติซะมั่ง	 

ฝ่ายนโยบายก็ยังคงมีบทบาทในการบริหารในรายละเอียด	 หรือภาษา

หนังสือพิมพ์เขาเรียกว่า	“ล้วงลูก”	อยู่แล้วจะมายืนยันทางทฤษฎีกันว่ามัน

แยกกันอยู่ได้อย่างไร?	 จำานนต่อหลักฐานครับ	 แนวความคิดในการบริหาร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดที่เคยคิดหลักการบริหารที่เป็นสากลทั้งหลาย 

กล้็มไม่เป็นท่า	จงึพยายามหาสิง่ใหม่ๆ	เรือ่งใหม่ๆ	มาเสนอแนวคดิอกีละครบั

ว่า	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และประหยัด	ไม่พอ	การบริหารงานภาครัฐ
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จะต้องเน้นความเท่าเทียมกันหรือความเป็นธรรม	แล้วก็เรียกว่าเป็นการนำา

เสนอการบริหารงานภาครัฐใหม่	 (New	 Public	 Administration)	 แต่ก ็

ไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนัก	 เริ่มยากหรือยัง	 ทนอีกนิดนึงนะใกล้จะมาถึง 

ยุคเราแล้วหละ	ฟังเรื่องเดิมต่อก่อนนะครับ	

 ก�รก้�วสู่ก�รจัดก�ร 

 

	 	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 คนทั้งโลกเบื่อการทะเลาะเบาะแว้ง

และฆ่าแกงกัน	สิ้นสุดจากสงคราม	ก็มีโครงการฟื้นฟูประเทศแถบยุโรปและ

อื่นๆ	ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม	ทำาให้มี	การทำามาค้าขายกันในวงกว้าง	

และบริษัทเอกชนต่างๆ	ก็มีการเจริญเติบโตจากการดำาเนินการทางธุรกิจทั้ง

ในรูปของสินค้าและบริการ	 มีการแข่งขันกัน	 มีสินค้าและบริการที่ให้ผู้ซ้ือ

หรือผู้บริโภคให้เลือกมากมาย	 มีการรับประกันสินค้าและบริการ	 หลักการ

ดำาเนินงานเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวตั้ง	 การปฏิบัติงานก็ไม่เน้น	

พธิกีารทียุ่ง่ยากซบัช้อน	มกีารตัง้เป้าหมายให้พนกังานทกุคนไปปฏบิติัโดยมี

การหารือกำาหนดเป้าหมายร่วมกันและตกลงร่วมกัน	 การพิจารณาความดี

ความชอบและรางวัลให้แก่พนักงานก็พิจารณากันตามผลการทำางาน	 การ

แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพ

สนิค้าและบรกิารของภาค

เอกชน	 ทำาให้ลูกค้ารู ้สึก

พอใจเป็นยิ่งนัก	 ถ้าถูกใจ

เท่าไรก็จ่าย	 ใครบริการ 

ไม่ดีก็เลิกใช้บริการ	 คนมี

ตงัค์ทำาอะไรกไ็ม่น่าเกลยีด	
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เขากลัวว่าจะบริการไม่ประทับใจในภาคเอกชนก็จะมีการสำารวจความ 

พงึพอใจในการบรกิาร	ใครบรกิารไม่ดผีลงานไม่ด	ีกไ็ม่ได้รางวลั	ทปิ	หรอืโบนสั

	 	 ตรงกันข้ามพอหันมา

ใช ้บริการระบบราชการ	 หรือ 

หน่วยงานที่กึ่งๆ	 ว่าเป็นราชการ	

(ในยุคโน้นนะครับ!)	 หน้าก็งอ	 

รอก็นาน	บริการก็แย่	แต่ภาษีต้อง

จ่ายครับ	 (ที่สำาคัญห้องนำ้าล็อก

ประตูและสกปรกมากครับ)	 ไม่มี

ทางเลือก	 ไม่จ่ายก็ไม่ได้	 ด่าใครก ็

ไม่ได้	 ขืนด่าต้องรอนานกว่าเดิม	 

ผูม้าใช้บรกิารไม่พอใจเป็นอย่างมาก	ไม่ต้องพดูถงึโบนสั	หรอื	ทปิ	หรอกครบั	

เพราะคนส่วนใหญ่อยาก	 “ถีบ”	 มากกว่า	 กล่าวคือคนไม่พอใจระบบการ

บริหารงานภาครัฐมากข้ึนๆ	 ทุกวัน	 ก็มีคนท่ีเขาทนไม่ได้	 และเห็นช่องทาง	 

ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้และประกาศนโยบายว่าหากได้เป็นรฐับาลจะนำาแนวคดิ

การบริหารงานภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ	 หน้าจะไม่งอ	 

รอไม่นาน	บรกิารเยีย่ม	หลายประเทศครบัทีช่นะการเลือกต้ังแล้วกม็กีารนำา

เอาแนวความคิดการบริหารงานภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ	

และเมือ่ได้เป็นรฐับาล	กล็ดงานของภาครฐัลง	อะไรทีภ่าคเอกชนทำาได้ดกีว่า

กใ็ห้ภาคเอกชนทำาแทน	หลกัใหญ่กค็อืรฐัจะเน้นคณุภาพของการบรกิาร	และ

แนวทางการดำาเนินงานหลักเนี่ย!..	หากเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยเรือ

สมัยก่อนก็คือ	 ราชการจะไม่พายเองแล้ว	 จะทำาหน้าท่ีถือหางเสือแทน  

คือ	 จ้างเอกชนทำาแทนได้เป็นจ้างว่างั้นเถอะ	 เมื่อจ้างภาคเอกชนทำางาน 

ภาคราชการ	กท็ำาหน้าทีก่ำากบัให้เป็นไปตามผลผลิตทีอ่ยากได้	หรือพูดง่ายๆ	

ก็คือการบริหารสัญญาครับ	
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	 นอกจากนั้น	 ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ	 จะต้องมีการตั้งเป้า

หมายผลผลติ	ในการดำาเนนิงานว่าในแต่ละปีแต่ละหน่วยงานจะต้องทำาอะไร

ให้สำาเรจ็บ้าง	คอืต้องสามารถบอกผลงานของหน่วยงานได้	นอกจากในระดับ

หน่วยงานแล้ว	 ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนก็จะต้องตั้งเป้าหมายผลผลิตในการ

ทำางานเช่นเดียวกัน	 ขอสรุปให้ฟังเป็นเชิงหลักการก่อนไปต่อนิดนึงนะครับ

ว่า	 พอนำาแนวคิดการบริหารงานภาคเอกชนมาใช้กับภาครัฐ	 ก็ถูกเรียกว่า	

ก�รจัดก�รภ�ครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) 

และก็ต้องคิดเชิงยุทธศ�สตร์

  เมื่อต้องคิดเชิงยุทธศ�สตร์…

 

	 	 การตั้งเป้าหมายผลผลิตในภาครัฐ	 ตอนแรกเร่ิมก็มีปัญหาครับ	

เพราะภาครฐัเคยชินกบั	การทำางานทีมุ่ง่เน้นให้ถกูต้องครบถ้วนตามระเบยีบ	

หรือทำางานตามที่ได้สั่งในระดับนโยบาย	 คนสั่งก็ไม่ค่อยจะมีเป้าหมาย 

การดำาเนินงานที่มีความชัดเจนนัก	 พอหันมาให้กำาหนดเป้าหมายผลผลิต	 

ในการดำาเนนิงาน	จงึนกึไม่ค่อยออกครบั	แล้วหลายภารกจิกไ็ม่รู้ว่าจะกำาหนด

ผลผลิตอย่างไร	 มิได้เป็นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งหรอกนะครับ	 

เป็นกันทั่วโลก	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 ก็ได้มีการนำาเอาแนวความคิดเชิง

ยุทธศาสตร์	หรือจะเรียกว่าเชิงกลยุทธ์	ก็ไม่เป็นไรครับ	ยังมีการถกเถียงกัน

อยู่ว่าจะเรียกอะไรกันแน่	 จะเรียกอะไรก็แล้วแต่	 แต่ลักษณะที่สำาคัญก็คือ	 

มีคำาถามที่จะต้องตอบใหญ่ๆ	อยู่	๓	คำาถามด้วยกัน	

  •  คำาถามแรก	 จะต้องมีความชัดเจนว่า	 จะนำาองค์การ	 หรือ  

“หน่วยง�นเร�จะไป ที่ไหน”	หรือต้องบอกให้เห็นว่าหน่วยงานจะทำาอะไร

ให้สำาเร็จ	 (ไม่ได้บอกว่าเพียงเสร็จ	 (finish)	 นะครับ	 แต่เน้นคำาว่าสำาเร็จ	
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(success))	สิ่งที่บอกว่าจะทำา 

ให้สำาเร็จนี่แหละครับ	บางที่ก็

เรียกว่า	 “เป้�หม�ยสูงสุด” 

บางคนก็เรียก	 “วิสัยทัศน์” 

สุดแท้แต่จะเรียกเถอะแต่ก็

หมายถึงสิ่งเดียวกันครับ	 คือ

สิ่งที่ เรามุ ่งหวังว ่าจะทำาให้

สำ า เร็จ	 แต ่อย ่างไรก็ตาม	 

เป้าหมายสูงสุด	 หรือวิสัยทัศน์เนี่ย	 อาจจะประกอบด้วย	 Goal	 อย่าเพ่ิงงง 

นะครับ	 Goal	 ในบ้านเราเนี่ย!	 เดิมก็แปลว่า	 จุดมุ่งหมายครับ	 คือจุดท่ีเรา

หมายมั่นปั้นมือว่าจะทำาให้สำาเร็จให้ได้	

	 	 ผมทำางานอยู่จังหวัด	 หรืออยู่กระทรวงในส่วนกลาง	 ก็เรียกว่า 

จุดมุ่งหมาย	แต่ต่อมาไม่ทราบสาเหตุ	Goal	คำาเดียวกัน	และอยู่ในกระทรวง

มหาดไทยด้วยกันนี่แหละครับ	 ส ่วนกลางและจังหวัดเรียกใหม่ว ่า	

“เป้�ประสงค์”	 แต่องค์กรปกครองท้องถ่ินยังคงเรียกว่า “จุดมุ่งหม�ย” 

เวลาสองส่วนที่มาประชุมพร้อมกันก็มึนกับความหมาย	 มีคนถามว่า	 

“อยู่กระทรวงเดียวกันป่าวเนี่ย”	 ผมก็ขี้เกียจเถียงอีกละครับว่าจะใช้อะไรดี	

ว่ากันตามถนัดละกันนะครับ

  •	 หลังจากตั้งเป้าหมายว่าจะทำาอะไรให้สำาเร็จแล้วนะครับ	 

(เอาอย่างนี้ละกัน	ผมจะขอเรียกเป็นคำาเดียวว่า	“วิสัยทัศน์”	ละกันนะครับ)	

ทีม่คีวามชดัเจนแล้ว	กต้็องมาหาว่าถ้าจะทำาให้ประสบผลสำาเรจ็ดังว่านัน้ต้อง

ตอบคำาถามประการที่สองว่า	“ปัจจุบันเร�อยู่ตรงไหน” คือเราจะได้รู้นะ

ครับว่า	 หากหน่วยงานจะทำาให้บรรลุวิสัยทัศน์	 ปัจจุบันเรามีแล้วเท่าใด	 

แล้วจะต้องทำาต่ออีกเท่าใด	 ข้อมูลท่ีบอกว่าปัจจุบันเรามีอะไรอยู่แล้วเท่าใด	
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ข้อมูลแบบนี้จะเรียกเป็นภาษา

อังกฤษว่า	 Baseline Data 

ส่วนภาษาไทย	 มีคนเรียกว่า	

“ข้อมลูพืน้ฐาน”	หรอื	บางท่าน

ก็เรียกว่า	 “ข้อมูลฐ�น”	 ส่วน

ตัวผมชอบ	 คำาว่า	 ข้อมูลฐาน	

ครับ	 แต่คนที่ปฏิบัติงานด้าน

ยุทธศาสตร์ในประเทศน้ีท้ังส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 และส่วนท้องถิ่น	 ใช้ว่า

ข้อมูลพื้นฐาน	 ผมก็จะขอใช้ตามละกันนะครับเพื่อง่ายต่อท่านที่เคยชินกับ 

คำานี้มาแล้ว	มันจะได้ง่ายตามชื่อหัวข้อของเรา	ยกตัวอย่าง	สมมติว่าภายใต้

วิสัยทัศน์หนึ่ง	 มีเป้าประสงค์ว่ารายได้ต่อหัวของประชาชนจะต้องเกินเส้น

มาตรฐาน	 หรือ	 สูงกว่า	 ๒๓,๐๐๐	บาท	 ต่อคนต่อปี	 ถ้าสำารวจข้อมูลแล้ว

ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเรามีระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ	๒๐,๐๐๐	 บาท	

ข้อมลูทีเ่ป็นฐานให้เราทำาต่อจงึเท่ากบั	๒๐,๐๐๐	บาท	หรอื	พดูง่ายๆปัจจบุนั

เรายืนอยู่ที่	 ๒๐,๐๐๐	บาท	 ว่างั้นเถอะ	 แต่อย่าลืมนะครับที่ที่เราจะไปคือ 

รายได้ต่อหัวประชาชนต้องสูงกว่า	๒๓,๐๐๐	บาท	

  •	เมื่อเห็นว่าเราจะไปที่ไหน	และเรายืนอยู่ตรงไหนแล้ว	คำาถาม 

ต่อไปซึ่งเป็นคำาถามที่สาม	 ซึ่งเป็นคำาถามหลักในเชิงยุทธศาสตร์	 ก็คือ	 แล้ว

เราจะ	“ทำ�อย่�งไรเพื่อให้ไปถึงตรงนั้น” ตรงนี้เองละครับเป็นการกำาหนด

วธิกีารดำาเนนิงานหลกั	ถ้าไม่ทำาแบบนัน้กเ็ตรยีมตวัแพ้	ตวัอย่างเช่น	ถ้าจะให้

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น	 ก็อาจจะทำาได้โดยการเพ่ิม 

รายได้ของครัวเรือน	ลดรายจ่ายของครัวเรือน	และการขยายโอกาสการหา

รายได้ของครัวเรือน	เป็นต้น	คำาตอบหลักจากคำาถามที่สามนี่แหละ!..	เราจะ

เรียกว่า	“ประเด็นยุทธศ�สตร์” มีข้อถกเถียงกันอีกละครับว่า	ยุทธศาสตร์	
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และประ เ ด็ นยุ ท ธศาสตร ์	 

เขียนต่างกันอย่างไร	เท่าที่นิยม 

นะครับ	 ถ้าคำาว่า	 ยุทธศาสตร	์ 

หมายถึงแนวทางการดำาเนิน

งานทีส่ำาคญักม็กัจะเขยีนขึน้ต้น

ด้วยคำากรยิา	เช่น	ขงเบ้งกำาหนด

ยทุธศาสตร์ให้เล่าป่ีเพือ่เอาชนะ

ข้าศึก	 ในตำานานสามก๊ก	 หรือที่รู ้กันในยุทธศาสตร์สามก๊กว่า	 “ผูกมิตร 

ซุนกวน ต่อต้�นโจโฉ ชูธงคุณธรรม ฟื้นฟูวงศ์ฮั่น”	ถ้าเขียนเป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์	 ก็คล้ายๆ	 กับว่าเป็นชื่อเรื่องนะครับ	 เช่น	 ในเร่ืองสามก๊กตอน

เดียวกันน่ีแหละครับ	 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ	 การหาพันธมิตรร่วมรบครับ	

แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเขียนก็ยังไม่เป็นที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล 

ตรงกันทั้งโลกนะครับ	พอๆ	กับคำาว่า	Goal	ที่กระทรวง	กรม	และจังหวัด	 

เรียกไม่เหมือนกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละ	 ในการเขียน 

คำารับรองที่เราจะกล่าวต่อไป	คำาว่ายุทธศาสตร์	จะขอเป็นความหมายที่เป็น

เชิงแนวทางการดำาเนินงาน	 และประเด็นยุทธศาสตร์จะขอเป็นความหมาย

ที่เป็นเชิงการบอกหัวข้อที่จะดำาเนินงานก็แล้วกันนะครับ…

	 	 จะอย่างไรกต็าม	กจ็ะเห็นได้ในภาพรวมว่า	“ยทุธศ�สตร์” มุง่เน้น

ประสทิธผิล	หรอืมุ่งให้เกดิผลสำาเร็จ	ตามทีไ่ด้ตัง้ใจเอาไว้	แล้วคำาว่า	“กลยุทธ์” 

หมายถึงอะไรละครับคราวนี้	 ถ้าจะลองสืบสานตำานานเพลงยุทธก็ต้อง 

ย้อนกลับไปดูรากเหง้าของคำาในภาษาอังกฤษครับ	ทั้งนี้มิใช่เพราะว่าผมเอง

ในฐานะผู้เขียนมีเชื้อสายสก๊อต	 หรือ	 มีถิ่นกำาเนิดอยู่แถวสแกนดิเนเวีย 

หรอกครับ	 แต่ว่า…ตำารับตำาราส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็แปลมาจากภาษา

อังกฤษครับ	 ก็เลยจำาเป็นต้องศึกษาจากคำาก่อนนะครับ	 คำาว่ายุทธศ�สตร์  
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มาจากภาษาอังกฤษว่า	Strategy	ส่วน	กลยุทธ	์มาจากคำาว่า	Tactic	ครับ	

ต่างกันอย่างไร	หรือ	ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการต่อสู้ใหญ่	แต่กลยุทธ์หรือ

กลศกึเป็นการต่อสูย่้อยลงไปครบั	เช่น	สมมตว่ิาท่านเป็นผูจ้ดัการทมีฟตุบอล

ไทยแข่งกับทีมเวียดนาม	ที่สนามกลางกรุงฮานอย	ละกันนะครับ	 เป็นรอบ

ชงิชนะเลศิทีต่่างก็หวงัเอาชยัชนะ	โม่แข้งกนัมา	๘๕	นาทยีงัเสมอ	๐-๐	เกมส์

การเล่นทีผ่่านมาต่างฝ่ายกพ็ยายามตรงึกำาแพงหลงัคอืใส่กองหลงัเข้าไปรกัษา

ด้านหน้าประตอูย่างแน่นหนา	ถงึแม้กองหน้าทัง้สองฝ่ายพยายามทะลุทะลวง

อย่างไรกไ็ม่สำาเรจ็	เกมส์ทำาท่าจะรนุแรง	(ผมเกอืบได้เชยีร์บอลไทยสูม่วยโลก

มาหลายรอบ)	แต่กรรมการก็เอาอยู่	นาทีที่	๘๖	กองหลังไทยสกัดกองหน้า

เวียดนามในเขตจุดโทษด้วยการเตะเข้าก้านคอ	 สลบเหมือดเหยียดแน่นิ่ง	

กรรมการปรี่เข้านับ	 อุ๊ยไม่ใช่	 ปรี่เข้ามาดูอาการแล้วเรียกหมอและเปล	 

พรอ้มชักใบแดงไล่นกัเตะไทยออกไป	๑	คน	แล้วกใ็ห้ทมีเวยีดนามยงิจดุโทษ	

กองเชียร์เวียดนาม	เชียร์ด้วยเสียงดังกึกก้อง..	ทั้งฉิ่งกลองฆ้องโทน	รำามะแน

แตรสังข์กังสะดานขานเสียง	 กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียงพระยาลอ 

คลอเคยีง	แอ่นเอีย้งอโีก้งโทงเทง	(สงสยัเชยีร์ด้วยบทอาขยาน)	เชยีร์มนัสุดๆ	

ว่าง้ันเถอะ	เสรจ็เขาจรงิๆ	ครบั	เวยีดนามให้หมายเลข	๙	ชือ่	นำาโด่ง	ยงิเข้าไป	

(ผมว่าถ้าให้กองหน้าอีกคนยิง	ไม่เข้า	เพราะเขาชื่อ	ฟาน	แทง	บิ่น	..ถ้าแทง

แล้วบิ่นก็ไม่เข้า)	ทีมไทยมีงานเข้าเลยครับทีนี้	คำาถามก็คือว่า	หากท่านเป็น

โค้ชทีมไทย	ท่านจะทำาอย่างไร	

  “บุก!..ไปข้�งหน้�ทั้งหมด” “พับสน�ม”	การลุยไปในทิศทาง

ใดทิศทางหนึ่งด้วยกันก็เพื่อต้องการให้เกิดพลังครับ	 ทุกคนทำางานเพื่อที่จะ

ร่วมกันมุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน	 สนับสนุนซึ่งกันและกัน	 กล่าวคือ	 บูรณาการ 

กันนะครับ	 ใครมีความสามารถอะไรงัดออกมาทั้งหมดใช ้ทั้ งหมด	 

“เต็มประสิทธิภ�พ”	รุ่นผมเรียกว่า	“เอาให้เต็มสตรีม”	(ยกเว้นไม้หน้าสาม
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ห้ามงัดออกมา)	 พอเริ่มเขี่ยลูกใหม่

เวียดนามได้ใจกะจะบุกเพราะเห็น

ทีมไทยขึ้นสูงทั้งหมดก็เลยเสียลูก 

ลำา้หน้า	ทมีไทยต้ังลูกแล้วโยนไปทาง

ปีกขวา	ปีกขวาเลีย้งหลบเวยีดนามได้	

๒	คนทะลแุผงหลงัเวยีดนามแล้วครบั	

แต่ยังมีกองหลังอีกสองคนยืนขวาง

อยู ่ทำาให้เลี้ยงลูกไปข้างหน้าไม่ได้	 

สับขาสองรอบก็ยังหลอกทีมเวียดนาม 

เพือ่จะพาลกูไปข้างหน้าได้จงึตดัสนิใจเลีย้งลกูกลับไปทางแดนของตนเองอกี	

๕	เมตร	แล้วเดาะลูกบอลขึ้นสูงตีลังกาจักรยานอากาศเข้าประตูตามตีเสมอ	

เป็น	๑-๑	ฮ่าๆๆ	คนไทยสุขภาพจิตคืนมาใน	๑	นาที	ครับ	ถ้าจะเปรียบเทียบ

ในศึกนั้นนะครับ	 คำาสั่ง	“บุกไปข้�งหน้� พับสน�ม” เปรียบเทียบได้กับ

ยทุธศาสตร์	เพราะเป็นแนวทางการต่อสูห้ลกั	ส่วนปีกขวาทีมไทย	ท่ีทำาหน้าท่ี

ยิงประตูเลี้ยงลูกย้อนหลังไม่บุกไปข้างหน้าแล้วก็ตีลังกายิงกลับหลัง	 เป็น	

กลยุทธ	์ครับ	

	 	 อย่างเพิง่เพลนิไปกบัยทุธศาสตร์นะครบั	ผมเพยีงจะเล่าให้ฟังว่า 

แนวความคิดเชงิยทุธศาสตร์	มนัได้ถกูนำามาใช้ในการบรหิารจดัการ	นัน่กค็อื	

ภาคราชการก็จะต้องกำาหนดวิสัยทัศน์	 หาประเด็นยุทธศาสตร์	 หาข้อมูล 

พื้นฐาน	 และกำาหนดยุทธศาสตร์	 และกลยุทธ์ในการทำางานไงครับ	 ก็ใกล้ 

ตัวเรามาอีกเปลาะนึงนะครับ	 เพราะว่าทุกท่านต้องได้ยินคำาเหล่านี้มาแล้ว

แน่นอน	 ก่อนไปเรื่องต่อไป	 ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า	 เมื่อกล่าวถึง	

ยุทธศาสตร์	จะหมายถึงเรื่องใหญ่ๆ	สำาคัญๆและเน้นผลสำาเร็จในการดำาเนิน

งานครับ
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  เมื่อใดจะรู้ว่�มีผลง�น

	 	 อย่างทีผ่มได้รบัใช้มติรรกัแฟนเพลงมาหลายต่อหลายครัง้ว่า	การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่	 เขามีการสร้างให้เกิดผลงาน	 เมื่อใดถึงจะรู้ว่าม ี
ผลงานเล่า!..	เราจะรูว่้ามผีลงานกต้็องสามารถวดัผลงานได้	“ห�กวดัผลง�น 
ไม่ได้ก็ถือว่�ไม่มีผลง�น”	 จริงม่ะ...	 ยกตัวอย่าง	 ชาวนาคนหนึ่งสอนให้ลูก 
รู้หลักวิธีทอดแหหาปลาที่ดี	ให้ลูกชาย	๒	คน	ซึ่งมีทั้งข้อห้าม	เช่น	ห้ามสวม
เสื้อติดกระดุม	 เพราะอาจจะถูกแหเกี่ยวลงนำ้าจะทำาให้จมนำ้าตาย	 และ 
ข้อพึงปฏิบัติเช่น	 จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของแหว่าไม่ขาด	 ไม่พัน	
เวลาเห ว่ียงแหจะได ้กาง เต็ม ท่ี	
(ตัวอย่างของคนกรุงเทพฯ	 นะครับ	
เนี่ย)	 เมื่อเห็นว่าลูกชายทั้ง	 ๒	 คน	
เรียนจบจนเข้าใจในหลักการและ 
วิธีทำางานดีแล้ว	 จึงสั่งให้ไปทอดแห
จับปลาในคลองโดยให้เวลา	๑	ชัว่โมง	
กำาหนดให้ลูกจับปลาให้ได้คนละ	 ๗	
กิโลกรัม	 เพื่อนำาไปขายให้ได้เงินมากท่ีสุด	 สามพ่อลูกถกเถียงกันอยู่นานใน
ประเด็นที่จะต้องจับปลาให้ได้	 ๗	 กิโลกรัม	 เนื่องจากลูกชายเห็นว่าเป็น
ปริมาณปลาที่มากเกินไป	จึงขอต่อรองและท้ายที่สุดก็ตกลงกันว่าให้หาปลา
ให้ได้คนละ	 ๔	 กิโลกรัม	 ถ้าได้เกิน	 ๔	 กิโลกรัมจะได้รับรางวัลกิโลกรัมละ	 
๒๐	 บาท	 พ่อก็ยอมรับได้ลูกก็เห็นว่าน่าจะทำาได้หากทำาเต็มความสามารถ	
ลูกชายทั้งคู่ยืนกันคนละฝั่งคลอง	ทอดแห	ดำาผุดดำาว่าย	ตามหลักที่พ่อสอน
มา	ผลปรากฏว่า	คนหนึ่งได้ปลามา	๕	กิโลกรัม	ถือว่ามีผลงาน	และได้รับ
รางวัล	๒๐	บาท	แต่อีกคนนึงไม่ได้อะไรเลย	มีแต่ถังเปล่า	ชั่งนำ้าหนักไม่ได้
หรือวัดไม่ได้	ก็แสดงว่าไม่มีผลงาน	พ่อก็เลยตัดสินใจสอนวิธีทอดแหให้ใหม่
อีกครั้ง	ง่ายๆ	อย่างนี้ก่อนละกันนะครับ 



18  แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำาคำารับรองปฏิบัติราชการ

  จากกรณีศึกษาการทอดแหหาปลา	 (บางคนก็ชอบเที่ยวเจรจา 
หาหอก)	ถ้าหากวิเคราะห์	(แปลว่าแยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ	และความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ	ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร)	แล้วก็พอจะเห็นว่า	
เขามีการตั้งเป้าให้ลูกทั้ง	๒	คน	อย่างชัดเจนว่าจะต้องจับปลาให้ได้คนละ	๔	
กโิลกรมั	เวลาจะดวู่าใครมผีลงานและควรจะได้รับรางวลักว็ดัจากส่ิงทีท่ำาได้
แล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ตั้งเอาไว้นะครับ	 อะไรหรือครับคือสิ่งที ่
บ่งบอกว่าลกูชายของชาวนาประสบผลสำาเรจ็	คำาตอบกค็อื	นำา้หนกัปลา	ครบั	
ไม่ได้วัดจำานวนครั้งท่ีลูกชายชาวนาเหวี่ยงแห	 นะครับ	 แต่วัดที่นำ้าหนักปลา 
ที่หาได้	สิ่งที่บ่งบอกว่าเราประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย	เรียกว่า ตัวชี้วัด 
ผลสำ�เรจ็ หากเป็นผลสำาเร็จทีส่ำาคัญ	กจ็ะเรียก	เพ่ิมเติมว่า	“ตวัชีว้ดัผลสำ�เรจ็
หลัก”	หรือ	ภาษาอังกฤษ	 (อีกแล้ว)	ที่ใช้บ่อยในกระบวนการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลว่า	Key Performance Indicator หรือ	KPI อ่านว่า	
เคพีไอ	(แต่ผมชอบอ่านว่า	กะปิ	ครับ)	สรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า	“อยาก
ได้สิ่งใด	 ก็วัดสิ่งนั้น”	 แหละ!..	 ผมก็ยังพาท่านอยู่ในเนื้อหาของการจัดการ
ภาครฐัแนวใหม่อยูน่ะครบั	กำาลงัคยุว่าแนวความคดินีเ้ขาต้องมกีารวดัผลงาน	
และการวัดผลงานก็นิยมที่จะวัดผ่านตัวชี้วัดนะครับ	 ผมจะขออนุญาตท่าน
พาท่องยทุธจกัรตวัชีว้ดัก่อนนะครบั	เพราะจะเป็นพืน้ฐานก่อนทีจ่ะไปจดัทำา
คำารบัรองผลงาน	หรอื	ทีเ่รยีกว่าคำารบัรองการปฏบิตัริาชการนัน่แหละครบั..

  ตัวชี้วัดกับคว�มอย�กได้อย�กดี

  ย้อนถามกันอีกรอบนะครับว่าตัวชี้วัด	 คืออะไร	 ตอบได้มั้ย	 

ผมเคยไปบรรยายมาหลายที่	 เรื่องตัวชี้วัด	 มีอยู่งานนึ่งเป็นการประชาคม 

จัดทำาแผนพฒันาท้องถิน่	จิก๊โก๋คนนึง่ซึง่มาร่วมประชมุลกุขึน้ตอบว่า	ตวัชีว้ดั

คือเพื่อนผมครับ	 เวลามันเมามันชอบไปยืนชี้วัด	 ชี้ศาลาแล้วก็โอ้อวดว่า 

ต้นตระกูลเขาเอง	 เป็นคนสร้างศาลาวัด	 อันนั้นก็เป็นตัวชี้วัดประเภทหนึ่ง 



 แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำาคำารับรองปฏิบัติราชการ  19

ผมก็ไม่เถียงหรอกครับ	 แต่อย่างท่ีผมได้รับใช้ท่านผู้อ่านมาเบื้องต้นแล้วนะ
ครับว่าตัวชี้วัดที่เราจะใช้ในการทำางาน	และทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการ
ไม่ใช่เรื่องคนเมาแล้วไปชี้วัดช้ีศาลา	 แต่เป็นเรื่องของการวัดผลงาน	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ	 หากเป็นผลงานในระดับยุทธศาสตร์	 หรือ 
ผลงานที่สำาคัญขาดไม่ได้	 และถ้าไม่มีผลงานนี้แล้วก็จะถือว่างานล้มเหลว	 
ซ่ึงเวลาวัดผลงานใหญ่ในระดับยุทธศาสตร์แล้ว	 สิ่งที่เราจะเอาไปวัด	 (มิใช่
ดอกไม้ธูปเทียน	 ข้าวสารอาหารแห้ง	 กล่องสบู่หรือผ้าอาบนำ้าฝน	 อันนั้นไป
ทำาบุญ)	ก็คือ	ตัวชี้วัดผลสำ�เร็จหลัก	หรือ	Key Performance Indicator 
หรือ	ที่เรียกว่า	KPI	ที่ผมชอบอ่านว่า	“กะปิ”	นั่นแหละ	
 Key แปลว่าอะไร	 กุญแจ	 
คำาตอบ	 ป.๕	 ไม่ผิดครับ	 กุญแจมัน
สำาคัญนะครับ	ไม่มีกุญแจ	ก็เข้าบ้าน
ไม่ได ้	 ผมเคยทำากุญแจหายแล้ว 
เข้าบ้านไม่ได้ตอนปวดท้องอย่างว่า	
ท่านนกึดลูะกนัว่ามนัทรมานขนาดไหน 
ต้องไปร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย	
เพื่อขอเข้าห้องนำ้า	 แม่ค้าด่าเช็ด	
เพราะไม่กนิก๋วยเตีย๋วเค้าแล้วยงักลบั
มาถ่ายใส่บ้านเขาอีก	 สรุปว่า	Key	 แปลว่า	 สำาคัญครับ Performance  
แปลว่า	 ผลการดำาเนินงาน	 บางท่านก็แปลว่าผลสำาเร็จ	 ก็สุดแท้แต่ครับ	 
แต่ความรู้สึกโดยรวมก็คือว่าทำางานสำาเร็จครับ	 Indicator	 แปลว่า	 ตัวชี	้ 
ตัวบ่งชี้	 ดูจากความหมายของศัพท์แล้วนะครับ	 จึงแปลว่าตัวชี้วัดผลสำาเร็จ
หลัก	 คือ	 สำาคัญจริงๆ	 ถ้าไม่ได้ตาม	 KPI	 ก็คือไม่ประสบผลสำาเร็จ	 ผมว่า 
จุดดีที่สำาคัญของ	 KPI	 อันหนึ่งก็คือ	 จะคอยเตือนให้เรายึดเรื่องสำาคัญๆ	 

ในการดำาเนินงาน	“ไม่จริงจังผิดที่”
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	 	 ขอยำา้อกีคร้ังนะครับว่า	เจ้ากะปิ	เนีย่!	เป็นสิง่ทีบ่่งชีใ้ห้เราทราบว่า 

เราได้ประสบผลสำาเร็จ	 หากทำาได้ตามความปรารถนาที่เราตั้งไว้	 หรือ 

ความอยากได้อยากดีท่ีเรามุ่งมั่นนั่นแหละ	 ความอยากได้อยากดีนี่และ 

ถ้าจะมองในเชิงคณุภาพกว้างๆ	ในภาพรวมทีเ่กดิจากการดำาเนนิงานหลายๆ

กิจกรรม	 แล้วส่งให้เกิดผลดีร่วมกัน	 ก็จะเรียกว่าเป็น	 จุดมุ่งหมาย	 หรือ	

เป้าประสงค์	เช่น	เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด	แล้วเมื่อใดครับ	เราจึงจะบอก

ได้ว่าเราปลอดยาเสพติดแล้ว	 คำาตอบก็คือเมื่อจำานวนผู้เสพ	 ผู้ค้า	 และ 

ผู้ผลิต	 ในชุมชน	 เท่ากับ	 ศูนย์	 หรือ	 “ตั้งเป้�”	 ไว้เท่ากับศูนย์	 เด๋ียวๆ	 

ถามหน่อย	แล้วกรณีนี้ตัวชี้วัด	คืออะไร	ถูกต้องนะครับ	“จ�ำนวนผู้เสพ ผู้ค้ำ 

และผู้ผลิตในชุมชน”	 จำานวนที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าเราประสบผลสำาเร็จ 

คืออะไรครับ	ถูกต้องครับ	จำานวน	เท่ากับ	ศูนย์	มีหน่วยนับเป็นคน	พูดแบบ

ไม่ใช้ภาษาคน	มนัเป็นภาษาทางตวัเลขนะว่า	ค่าทีเ่ราประสบผลสำาเรจ็เท่ากบั

ศูนย์คน	 ทีนี้เราลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด	 กับสิ่งที่เราอยากได้

อยากดีที่เราได้เป้าตั้ง	อุ๊ย..ตั้งเป้า	เอาไว้นะครับ	หากพิจารณาดูแล้ว	จะเห็น

ได้ว่า	สิ่งที่เรา	อยากได้อยากดี	อาจจะเรียกว่า	จุดมุ่งหมาย	หรือเป้าประสงค์	

ก็แล้วแต่๑	 จะต้องมีความชัดเจนก่อนครับ	 เป้าที่เขาตั้งเอาไว้ชัดเจน	 หรือ 

จุดมุ่งหมายของเขาชัดเจน	 นั่นคือ	 ชุมชนเขาต้องไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติดเลย	 เป้าหมายของเขาก็ชัดเจน	คือ	 เท่ากับ	ศูนย์	 ดังนั้น	ตัวชี้วัด 

๑เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เนื่องจากว่าผมมีเป้าหมายในการเขียนหนังสือเล่มนี้ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วน

กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ขอเป็นว่าผมจะใช้ปนกันไปนะครับ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ

หลากหลายและสวยงามของภาษาคนที่อยู่กระทรวงและประเทศเดียวกันแต่เรียกต่างกันทั้งๆที่แปล

มาจากค�าๆเดียวกัน ดังนั้นถ้าผมพูดถึงจุดมุ่งหมาย ท่านที่อยู่กระทรวง กรม และจังหวัด ก็ขอให้นึก

ว่าเป็น เป้าประสงค์ และเมื่อผมกล่าวถึงเป้าประสงค์ท่านที่อยู่ท้องถิ่นก็ขอให้นึกถึงค�าว่า จุดมุ่งหมาย 

นะครับ เท่าที่ผมศึกษามา ประเทศ “ด้อยพัฒนา” หลายประเทศ  ก็เป็นครับ
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ของเขาก็คือ	จำานวนผู้เสพ	ผู้ผลิต	หรือผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน	ทวนอีกครั้ง

นะครับ	สิ่งที่เขาอยากได้คือ	ไม่มีจำานวน	ผู้เสพ	ผู้ผลิต	หรือ	ผู้ค้า	สิ่งที่บ่งบอก

ว่าเราประสบผลสำาเร็จคือ	จำานวน	ผู้เสพ	ผู้ผลิต	หรือผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน	

โดยมีค่าเท่ากับ	ศูนย์	จึงจะสำาเร็จ	ดังนั้น	การกำาหนดตัวชี้วัด	เป้าหมายต้อง

ชัดว่าจะทำาอะไร	 จำานวนเท่าใด	 จึงจะสามารถกำาหนดตัวชี้วัดได้	 กล่าวคือ	

“เป้�หม�ยไม่ชัด ตัวชี้วัดก็จะชี้เมรุ”	 เอาละครับทีนี้เราจะต้องทำา 

ความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย	ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของตัวชี้วัดก่อนนะครับ	

 

  ว่�ด้วยเป้�หม�ยและตัวชี้วัด

  หลายท่านคงเคยไปฝึก 

ยิงปืน	 หรือเล่นกีฬายิงปืน	 ยิงธนู	 

ยิงหนังสติ๊ก	 เวลาจะยิงต้องเล็งไปที่

เป้า	 (ยกเว้นยิงกระต่าย	 ต้องยิงออก

จากเป้า)	ถ้าหากเป้าเบลอๆ	ยิงไม่ได้	

เลง็ไม่แม่น	แนบ่ตัด๊	(ภาษาเหนอื)	เน่อ	

เป้าเบลอก็วัดผลงานไม่ได้	 วัดไม่ได้ก็

ไม่มีผลงาน	 ฉะนั้น	 เป้าต้องชัดเจนนะครับว่าอยากได้อะไร	 จำานวนเท่าใด	

คุณภาพเป็นอย่างไร	หน่วยวัดและหน่วยนับเป็นอย่างไร	มาคุยกัน	๓	อย่าง

ก่อนดีม้ัยครับ	 เป้าเชิงปริมาณ	 เป้าเชิงคุณภาพและเป้าหมายเชิงขั้นตอน

ดำาเนินงาน

	 อย่างแรก	ประเด็นสำาคัญของการตั้งเป้าเชิงปริมาณ	คือการบอกว่า	

จะทำาอะไร	มีหน่วยนับอย่างไร	ให้ได้จำานวนเท่าใด	เช่น	การผลิตยาแก้ปวด	

๑๐๐	 เม็ด	 จะทำาอะไร	 ทำายาแก้ปวดครับ	 นับอย่างไร	 นับเป็นเม็ดครับ	 
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(ผมนับเป็นก้อน	เพราะตอนนี้เม็ดยักษ์)	ทำากี่เม็ด	๑๐๐	เม็ดครับ	ถ้ามีสารตั้งต้น 

แบบนี้แล้วกำาหนดตัวชี้วัดได้มั้ยครับ	 แฮ่ๆ	 หมูครับ	 อยากได้ยา	 ๑๐๐	 เม็ด	 

สิ่งที่บ่งบอกว่าประสบผลสำาเร็จคือ	 จำานวนเม็ดยา	 จำานวนเม็ดยาจึงตัวชี้วัด	

ถ้านับดูแล้วได้	๑๐๐	เม็ด	ผ่านครับ	สำาเร็จมีผลงาน	เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณครับ	

	 	 อย่างที่สอง	เป้าหมายเชิงคุณภาพเป็นอย่างไรครับ	เอ้า!	ก็หมาย

ถึงคุณภาพของสิ่งที่เรา	ผลิตขึ้นมา	หรือคุณภาพของ	“ผลผลิต”	ของเราซิ

ครับ	ว่าดีอย่างไร	(เจ็บมือครับ	เพิ่งเอากำาปั้นทุบดิน)	ยาดีอย่างไร	แก้ปวดได้

เมด็ละ	๔	ชัว่โมง	ได้	๔	ชัว่โมงทกุเมด็	หรอืบางเมด็	แน่นอนครับทกุเมด็กต้็อง

มีคุณภาพหรือสรรพคุณเท่ากัน	 มีส่วนประกอบเดียวกันเวลาเราซ้ือของเรา 

ก็บอกว่าต้องให้ได้คุณภาพนะ	 แล้วมันคืออะไรละครับ	 คุณภาพในลักษณะ

นั้นก็คือเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้ไง

	 	 หลังจากลองแยกคิดมาแล้วผมจะลองพาดูการตั้งเป้าหมาย 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ดูนะครับ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง	๔	เมตร	ยาว	๔๐๐	เมตร	หนา	๐.๒๐	เมตร	รวมเป็นพื้นที่	๑,๖๐๐	

ตารางเมตร	เป็นเชิงอะไรครับ	เชิงปริมาณ	ถูกต้องครับ	ถนนนี้รับนำ้าหนักได้	

๒๑	 ตัน	 เป็นเชิงอะไร	 เชิงคุณภาพ	 ทุกจุดของถนนรับนำ้าหนักได้	 ๒๑	 ตัน	 

นะครับ	(ไม่ใช่ว่าบางจุดรับได้	๒	ตัน	ฮ่าๆ…ขับรถบรรทุก	๑๐	ตันผ่านติดหล่ม) 

ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ	คอือะไร	หมคูรบั“พืน้ทีถ่นน”	ตัวชีว้ดัเชงิคณุภาพละครับ	

“ความสามารถในการรับนำ้าหนัก” 

ง่ายมั้ย	 ไม่ยากเลย	 ขอให้เรารู ้ว ่า	 

เราอยากได้อะไร	เราก็วัดสิ่งนั้น

	 	 อย่างที่สาม	 ขั้นตอนการ

ดำาเนินงาน	 หรือกระบวนการทำางาน	

ใช้เป็นเป้าในการทำางานที่แสดงให้
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เหน็ความคืบหน้าเป็นระยะๆ	ตามเส้นเวลาทีก้่าวไปเรือ่ยๆ	เช่น	การก่อสร้าง

ถนน	 อาจจะแบ่งเป็น	 ๕	 ขั้นตอน	 ขั้นตอนแรก	 สำารวจออกแบบ	 ขั้นตอน 

ที่สอง	จัดซื้อจัดจ้าง	ขั้นตอนที่สาม	ลงมือก่อสร้าง	ขั้นตอนที่สี่	ตรวจรับงาน

ครั้งที่	๑	ขั้นตอนที่	๕	ตรวจรับงานครั้งที่	๒	และเบิกจ่าย	จบ	๕	ขั้นตอน	 

งานก็จบแล้วเสรจ็	สิง่ทีเ่ราอยากรูก้ค็อื	ผลสำาเรจ็ตามขัน้ตอน	ตวัชีว้ดัของเรา

ก็คือ	“ผลสำาเร็จตามขั้นตอนดำาเนินงาน”	ครับ

	 	 สรปุอกีครัง้นะครบัว่า	จะกำาหนดตวัชีว้ดัได้	เป้าหมายจะต้องชดัก่อน 

เอ้า	!	ทีนี้ตัวชี้วัด	มีค่าของมันที่นิยมใช้กันในการดำาเนินงานมีอะไรบ้าง

  ค่�ของตัวชี้วัด

 

  ค่าของตัวชี้วัด	 และค่าเป้าหมาย	 ท่ีนิยมใช้ในบ้านเรา	 มีอยู่

มากมายครับ	แต่ที่นิยมใช้ก็มีอยู่	๖	ตัว	ครับ	ได้แก่จำานวน	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

อัตราส่วน	สัดส่วน	และ	อัตราครับ	ก่อนจะไปกำาหนดค่าตัวชี้วัด	ผมว่าเรา 

มาทบทวนค่าของตวัช้ีวดัก่อนนะครบัว่าแต่และค่ามีลกัษณะการใช้งานอย่างไร?

	 	 ค่าที่เป็นร้อยละ	 จำานวน	 ค่าเฉลี่ย	 ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา	 เช่น	

เศรษฐกิจโตร้อยละ	๓	จำานวนผู้ตกงานในชุมชนมีทั้งหมด	๑๐๐	คน	ค่าเฉลี่ย

รายได้ต่อหัวประชากรเท่ากับ	 ๒๓,๐๐๐	บาท	 ต่อคนต่อปีเป็นต้น	 ที่เข้าใจ

สับสนกันนิดหน่อยก็	ค่าที่เป็นอัตราส่วน	สัดส่วน	และอัตรา	ครับ	มันต่างกัน

อย่างไร	หรือมันต่างอย่างนี้ครับ	

  อัตราส่วน	เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่	“สองสิ่งที่แตกต่�งกัน” 

แล้วทำาให้เป็นตัวเลขขั้นตำ่า	มึนมั้ยครับ	งานนี้แหละผมถนัด	ทำาให้คนอื่นมึน

นี่แหละเป็นอาชีพ	 ยกตัวอย่างในที่จอดรถนะครับ	 ผมอยากจะรู้ว่าถ้าจะ

เปรียบเทียบจำานวนรถมอเตอร์ไซค์	กับรถยนต์	สมมติว่ามีมอเตอร์ไซค์	๔๐	
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คนั	มรีถยนต์จอดอยู	่๔	คนั	กจ็ะเปรยีบเทยีบว่า	อตัราส่วนของรถมอเตอร์ไซค์

กับรถยนต์เท่ากับ	๑๐:๑	(มาจาก	๔๐:	๔)	รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์บ้านผม

แตกต่างกันครับ	(วอนจุดยืน	(เท้า)	ซะแล้ว)

  สดัส่วน	เป็นการเปรยีบเทยีบ	“ส่วนเดียวกับส่วนใหญ่ทัง้หมด” 

เห็นมั้ยว่ามึนอีกแล้ว	 ยกตัวอย่างเลยดีกว่า	 นะครับ	 ยานพาหนะทั้งหมด 

ในที่จอด	 มีทั้งหมดอยู่	 ๔๔	 คัน	 ถ้าจะดูว่าจำานวนรถยนต์เปรียบเทียบกับ

จำานวนยานพาหนะทั้งหมดในที่จอด	 ก็จะได้ค่าเท่ากับ	 ๑:	 ๑๑	 (มาจาก	 

๔:	๔๔	)	หรือ	หากจะดูจำานวนรถมอเตอร์ไซค์	เปรียบเทียบกับจำานวนยาน

พานะทั้งหมด	ก็จะได้สัดส่วนเท่ากับ	๑๐	:	๑๑	(มาจาก	๔๐:๔๔	ครับ)

  อัตรา	คือ	การเปรียบเทียบค่าต่อร้อย	หรือพัน	หรือหมื่น	หรือ

แสน	หรือล้าน	ไปเรื่อยๆ	สุดแท้แต่จะอยากมอง	ส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะใช้กับ

โรคภัยไข้เจ็บ	มึนอีกแล้วใช่มั้ย	ครับ	ถ้าท่านมึนแสดงว่า	ผมกำาลังปฏิบัติงาน	

ยกตัวอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับ	อำาเภอหนึ่งซึ่งมีประชากรเท่ากับ	๕	หมื่นคน	

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร	ตอน	๗	วันอันตราย	จำานวน	๒	คน	คิดเป็น

อัตราผู้เสียชีวิต	 เท่ากับ	 ๔	 ต่อ	 แสนประชากร	 (มาจากการเทียบ	 ๒	 คน	 

ต่อ	๕	หมื่นคน)	

  จำานวน	 คือการนับ 

นี่แหละครับ	 การนับจำานวนอาจ

จะเป ็นจำ านวนเ ต็ม	 จำ านวน

ทศนยิม	จำานวนเตม็ลบ	นยิมใช้ใน

การตั้ งเป ้าหมายและตัวชี้วัด 

ที่เป็นเชิงปริมาณครับ	 การนับ 

จะต้องคู่กับ	 “หน่วยนับ”	 ครับ	

เช่น	 ปลาอาจจะนับเป็นตัวหาก
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เอาไปปล่อยลงนำ้า	 อาจจะนับเป็นกิโลกรัมหากแล่เนื้อขายเพื่อไปทำาอาหาร

ครับ	ถ้าหากเงินไทยก็นับเป็นบาท	อย่างผมก็	(ยัง)	มีหน่วยนับเป็นคนครับ

	 	 สุดท้าย…ที่นิยมกันในบ้านนี้เมืองนี้คือค่าของตัวชี้วัดที่เป็น 

ค่าเฉล่ีย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าเฉลีย่เลขคณติ	เป็นการนำาเอาจำานวนรวมของ

สิ่งที่ต้องการเฉลี่ยทั้งหมดแล้วหารด้วยจำานวนกลุ่มหรือหน่วยท่ีเราต้องการ

เฉลี่ยลง	 ยากอีกแล้วใช่มั้ย	 ถูกต้องผมกำาลังทำางาน	 งานผมเป็นงานที่สร้าง

ความมึนงง	เอ้า	!!!!	ลองยกตัวอย่างนะครับ	(ถาม)	กินข้าวต้ม	๕	คน	เป็นเงิน	

๕๐๐	บาท	เฉลี่ยคนละเท่าใด	(ตอบ)	๑๐๐	บาท	(เฉลย)	ผิด	(เถียง)	ผิดได้ไง	

๕๐๐	หารด้วย	๕	เท่ากับ	๑๐๐	(ตอบ)	หารไม่ผิดแต่ความเป็นจริง	ไอ้คนนึง

แอบกลับบ้านไปก่อน	เลยเหลือ	๔	คน	ต้องเฉลี่ยใหม่	เป็น	๕๐๐	ตั้ง	หารด้วย	

๔	เลยได้	๑๒๕	คำาตอบที่ถูกต้องคือ	๑๒๕	(หมั่นไส้)	“นิสัย” เดี๋ยะ!!!!!

  เอาละครับหลังจากได้ทราบค่าท่ีควรรู้ของตัวชี้วัดแล้วนะครับ	

ก่อนจะไปเรื่องใหม่ขอยำ้า	เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอีกรอบนะครับว่า	ค่าตัว

ชีว้ดั	เป้าหมาย	และข้อมลูฐานหรอืพืน้ฐาน	จะต้องเป็น	ค่าเดยีวกนัเวลาวดัผล

จะได้สอดคล้องกันครับ	ยกตัวอย่างที่ผิดหน่อยละกันนะครับ	(จุดมุ่งหมาย)	

ถนนทุกสายจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีทุกฤดู	 (ข้อมูลพื้นฐาน)	 ถนน

ทั้งหมด	๑๐๐	กิโลเมตร	มี	๓๐	กิโลเมตร	เสียหายจากนำ้าท่วมเมื่อหน้าฝนที่

ผ่านมา	(เป้าหมาย)	ซ่อมถนนให้ได้ร้อยละ	๑๕	ของถนนที่เสียหายทั้งหมด	

(ตัวชี้วัด)	สัดส่วนของถนนที่ซ่อมเสร็จต่อระยะทางถนนทั้งหมด	มึนเลยครับ	

ถ้าจะให้ถูกค่าของข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย	และตัวชี้วัดต้องตรงกัน	ในกรณี

นีถ้้าใช้	ค่าตวัชีว้ดัเป็นจำานวนจะเหน็ชดั	นัน่คอื	(ข้อมลูพืน้ฐาน)	ถนนทัง้หมด	

๑๐๐	กิโลเมตร	มี	๓๐	กโิลเมตรเสยีหายจากนำา้ท่วมทีผ่่านมา	(ตวัชีว้ดั)	ระยะ

ทางถนนทีไ่ด้รบัการซ่อม	(เป้าหมาย)	ซ่อมถนนให้ได้ระยะทาง	๓๐	กโิลเมตร	

ภายใน	๓	เดือน	แบบนี้ตรงกันแล้วครับ	การวัดผลงานก็จะง่าย	ผมยังไม่ไป
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จากเรื่องการวัด	ผลงานอยู่นะครับ	ยำ้าอีกครั้งนะครับ	“เมื่อวัดผลง�นไม่ได้ 

ก็แสดงว่�ไม่มีผลง�น”

   วัดผลง�นอย่�งไร

 

  การวัดผลงานจะวัดอย่างไร	ตอบยากมากครับ	ถ้าอยู่ๆจู่ถามมา

แบบนี้	ขอตั้งหลักนิดนึง	ก่อนนะครับ	คำาว่าตั้งหลักของผมหมายความว่าขอ

ย้อนกลับไปดูที่มาของมันก่อน	 นั่นก็คือจะต้องหาให้เจอก่อนว่า	 “ผลงาน”	

ที่เราต้องการวัดคืออะไร	 หาให้เจอก่อน	 หากไม่เจอผลงานก็ไม่มีทางวัดได	้

ผลงานคืออะไร	เคยตอบให้ท่านแล้วครับว่า	คือ	สิ่งที่เราอยากได้	(แต่บางที

คำาว่าผลงานก็ถูกนำามาใช้ในแง่ลบนะครับ	 เช่น	 เวลาลูกไปทำาอะไรแย่ๆ	 ไว้	 

ผู้ปกครองก็จะค่อนขอดว่า	 “ดูผลงานมันสิ....แต่ในที่นี้คำาว่าผลงานของเรา

จะหมายถึงแง่ดีเท่านั้นนะครับ)	 เมื่อเราทราบสิ่งท่ีเราอยากได้	 เราก็จะรู้วิธี

วัด	เช่น	ในเดือนมิถุนายน	๒๕๕๒	หากเราอยากได้เงิน	๑,๐๐๐	บาท	และ

อยากรู ้ว่าเราได้เงินเท่าใดแล้ว	 เราก็วัดด้วยการนับเงินที่เราได้มาครับ	 

ได้เท่าใดก็แสดงค่าออกมา	สมมติว่าได้	๓๕๐	บาทแล้ว	 เราก็จะรู้ว่าค่าของ

มันคือ	๓๕๐	มีหน่วยนับเป็น

บาท	 ถ้าเราอยากรู ้ว ่าเรา

หาเงินได้เป็นร้อยละเท่าใด	 

ก็ไปเทียบ	 บัญญัติไตรยางศ์	

ออกมาก็จะได้	 ร้อยละ	 ๓๕	

ครับ	 สมมติว ่าก ่อนเดือน

มถินุายน	๒๕๕๒	เรามเีงนิอยู่	

๑๐,๐๐๐	บาท	ถ้าเราอยากรู้
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ว่าเรามีอัตราส่วนของเงินที่เราหาได้ในเดือนมิถุนายน	๒๕๕๒	และเงินที่เรา

หามาได้ก่อนมิถุนายน	๒๕๕๒	ก็จะได้	๓๕๐	:	๑๐,๐๐๐	หรือ	๓๕	:	๑,๐๐๐	

เป็นต้น	 มันวัดได้หลายมิติ	 แต่ท่ีสำาคัญ	 เราอยากรู้เรื่องอะไรจากผลงาน	 

ละครับ	วิธกีารวดัไม่ได้ออกแบบไว้ตายตวัเป็นสากล	แต่จะขึน้อยูก่บัประเดน็

ที่เราอยากได้	ประเด็นที่เราอยากรู้	และเราก็หาวิธี	ที่เหมาะสมสำาหรับวัด

	 	 ในอดีตการวัดผลงานในกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งๆ	 มักจะวัด

กันในมิติเดียว	 และมิติที่สำาคัญจะวัดมิติเรื่องเงินเป็นหลักครับ	 บริษัท	 

ห้าง	ร้านต่างๆ	ก็จะคำานึงถึงเรื่องการเงิน	เป็นตัวหลัก	เช่น	จะดูผลกำาไรใน

การดำาเนินงาน	 ดูค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตท่ีลดลง	 ในภาครัฐก็มีแนวโน้ม

เช่นเดียวกันครับ	 ที่นิยมวัดกันในอดีตก็ได้แก่การวัดเรื่อง	 ความประหยัด	 

คือ	ใช้ให้น้อยเท่าที่จำาเป็น	รวมทั้งซื้อของดีราคาถูก	(ซึ่งหาไม่ได้หรอกครับ)	

ความมีประสิทธิภาพ	 คือ	 ของท่ีเอามาใช้ก็ให้ใช้อย่างคุ้มค่าเต็มกำาลังความ

สามารถ	ให้ได้งานเยอะๆ	ว่างั้นเถอะ	(ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ประหยัดและ

ไม่มีประสิทธิภาพ	ได้แก่	การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถชั้นสูง

แต่นำามาใช้แค่พิมพ์เอกสารแทนเครื่องพิมพ์ดีด	..แฮ่ๆๆ	บางคนก็ยังใช้อีเมล์

ไม่เป็น	 ผมใช้เป็นแล้วนะครับ	 แอบโหลดดูรูปหมีแพนด้าเขาว่าน่ารัก	 

ที่เพื่อนส่งมาให้ก็เป็นแล้ว)	

   เมื่อรัฐต้องทำ�ง�นแบบเอกชน

  

	 	 เมือ่ภาครฐัได้นำาเอาแนวความคดิของภาคเอกชนมาใช้ตามแนว

ความคิดการบริหารจัด	 การภาครัฐแนวใหม่	 ก็มีความจำาเป็นจะต้องเข้าใจ

ภาคเอกชนก่อนนะครับ	 ว่าเขาทำาอะไรกันมาบ้าง	 การเล่าเรื่องของผมก็จะ

คละเคล้ากนัไประหว่างแนวคดิแบบเอกชนทีส่ำาคญัและการประยกุต์แนวคดิ
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ภาคเอกชนมาใช ้ ในภาครั ฐ	

ประเด็นที่ส ่ งอิทธิพลต ่อการ

ดำาเนินงานภาครัฐมาก	 ที่เริ่มต้น

เมือ่ต้นทศวรรษท่ี	๑๙๙๐	มาจวบ

จนปัจจุบัน	ก็คือ	แนวคิดของนัก

วิชาการ	๒	ท่าน	ได้แก่	Norton	

และ	Kaplan	ซ่ึงเป็นเร่ืองของการ

วัดผลงานด้วยตัวชี้วัดที่เราคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้	โดยเห็นว่า	มุมมองการ

วัดผลงาน	 ซึ่งเดิมวัดเพียง	 “ด้านการเงิน”	 ไม่เป็นการเพียงพอต่อการท่ีจะ

มองเห็นว่าหน่วยงานจะสามารถดำาเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต	

เพราะเป็นการมองเพียงมิติเดียว	 คือมองไปข้างหลังว่าเดือนที่ผ่านมา	 ปีที่

ผ่านมา	หน่วยงานทำาเงินได้เท่าใด	แต่ไม่เห็นว่าปีหน้า	ปีถัดไป	จะมีอะไรมา

เป็นตัววัดยืนยันว่าหน่วยงานจะอยู่ต่อไปได้	 ขอคุยแบบนักวิชาการบ้างนะ

ครับ

	 	 พอเอ่ยถึงนักวิชาการ	 หลายท่านอาจจะเริ่มเซ็งกับอาชีพนัก

วชิาการ	นะครบั	เพราะว่าเวลานกัวชิาการคยุกนักจ็ะคยุกนัโดยใช้ศพัท์เฉพาะ

ที่ปวดเศียรเวียนเกล้าสำาหรับคนภายนอก	ลักษณะของนักวิชาการ	แปลว่า

นักถกเถียงครับ	 เขามีเอาไว้ถกเถียงกันในประเด็นต่างๆว่าใครรู้หรือไม่รู้

ประเด็นใดบ้างในเรื่องหนึ่งๆ	แต่ว่าในเรื่องหนึ่งๆ	ก็จะมีศัพท์เฉพาะของเขา

น่ะ	เช่น	คำาว่า	เดิ้ล	ของวัยรุ่น	แปลว่าทันสมัย	จิ๋วระทวย	ของโปรแกรมเมอร์	

คือ	 ไมโครซอฟท์	ครับ	ลูกหมากของรถสิบล้อ	ลูกหมากของยาย	และต่อม

ลูกหมากของผู้ชาย	ก็ไม่เหมือนกันนะครับ	คนภายนอกวงการก็จะไม่เข้าใจ	

บางทนีกัวชิาการเขากเ็ข้าใจผดิว่าคนอ่ืนอยูใ่นวงการเขาทัง้หมดและเผลอคดิ

ไปว่าทกุคนรูจ้กัศพัท์ในความหมายเดยีวกนัแล้วครบั	พอพดูศพัท์ทีค่ยุกบันกั
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วิชาการด้วยกันกับผูอ้ยูน่อกวงการกเ็ลยทำาให้กลายเป็นคำายากครับ	เช่นเดียว

กับที่เวลามีวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ	 สายวิชาการล้วนๆ	 ที่มาเล่าเรื่อง	

Balanced Score Card	หรือ	BSC ให้ท่านฟังเป็นครั้งแรก	ก็จะมึนหน่อย

นะครับ	ขอวกกลับมาที่	Norton	และ	Kaplan	ซึ่งเป็นคนคิดและนำาเสนอ

เรือ่ง	BSC	หน่อยละกนั	ผมลมืบอกไปครบั	ว่า	BSC	ได้ส่งผลกระทบต่อแนวคดิ

การวัดผลงาน	บ้านเราเป็นอย่างมาก	และมีอิทธิพลต่อแนวความคิดในการ

จัดทำาคำารบัรองของเราโดยตรง	จงึจำาเป็นต้องศกึษาและทำาความเข้าใจก่อน

นะครับ	

  ว่�ด้วยเรื่อง Balanced Scorecard หรือ BSC

  

  อย่างทีผ่มได้เกริน่นำาไว้ก่อนแล้วนะครบัว่า	Norton	และ	Kaplan	

เห็นว่าการที่หน่วยงานต่างๆ	 มีมุมมองในการวัดเพียงด้านการเงินซึ่งเป็น

สินทรัพย์ที่จับต้องได้	(tangible	asset)	หรือตัวชี้วัดทางการเงินอย่างเดียว

มันไม่พอที่จะยืนยันได้ว่าหน่วยงานจะสามารถดำาเนินการได้ดีต่อไปใน

อนาคต	ทั้งนี้เนื่องจากท่านทั้งสองได้ศึกษาพบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่	(ไล่ยักษ์

เล็ก)	 หลายบริษัท	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบอเมริกาเหนือ	 กำาลังประสบ

ปัญหาด้านการเงินและมีบางบริษัทถึงกับล้มละลายทั้งๆ	ที่มีผลการดำาเนิน

งานที่เป็นกำาไรสูงในปีที่ผ่านๆ	มา	จาก

การค้นพบดังกล่าว	 ทั้งสองท่านก็ได้

เสนอความเห็นว่า	 การวัดผล	 การ

ดำาเนินงานจากมุมมองทางการเงิน

เป็นการมองไปข้างหลัง	 หากจะให้

หน่วยงานเจริญรุ ่งเรืองต่อไปในข้าง
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หน้าจะต้องมีมุมมองการดำาเนินงานที่ไป	“ข้�งหน้�”	อีก	๓	มุมมอง	รวมกับ

มุมมองแรกคือมุมมองทางการเงิน	เป็นทั้งหมด	๔	มุมมอง	ดังนั้นก็จะได้มุม

มองที่สอง	คือมุมมองทางด้านลูกค้า	คือจะต้องวัดผล	ในเชิงที่ว่าลูกค้าจะได้

อะไรดีๆ	จากหน่วยงาน	หรือ	บางคนก็เรียกว่าได้รับคุณค่าอะไร	อาจจะหมายถึง 

ความพึงพอใจก็ได้นะครับ	เช่น	คุณภาพของสินค้าและบริการ	ความเที่ยงตรง

ต่อเวลา	 การบริการหลังการขาย	 เป็นต้น	 มุมมองที่สาม	 เป็นมุมมองด้าน

กระบวนงาน	หมายความว่า	หน่วยงานจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำางาน

อย่างไรให้ลูกค้าได้ของดีจากหน่วยงาน	 หรือได้ความประทับใจจากหน่วยงาน 

หรือ	หมายความได้อีกนัยหนึ่งว่า	หน่วยงานจะต้องเก่งในเรื่องใดบ้างเพื่อให้

ลูกค้าพึงพอใจ	เช่น	การลดรอบระยะเวลา	การตอบสนองต่อความต้องการ	

การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า	 เป็นต้น	 และมุมมองที่สี่	 เรื่องการเรียนรู้และ 

การเติบโต	 เป็นมุมมองที่เน้นให้มีการพัฒนาองค์การ	 โดยการสร้างขีด 

ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่จะสร้างสิ่งดีๆ	หรือคุณค่า

ให้แก่ลูกค้า	การสร้างระบบข้อมูลที่สืบค้นได้รวดเร็วและแม่นยำา	และการสร้าง

วัฒนธรรมการทำาปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น	ให้เกิดผลงานและคุณค่าเพื่อลูกค้า	

  Norton	 และ	 Kaplan	 เห็นว่า	 มิติที่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่

ลูกค้า	 มิติที่พัฒนากระบวนการทำางานเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า	 และมิติ 

ทีจ่ะต้องพฒันาองค์การให้มขีดีความสามารถทีส่ร้างคณุค่าให้แก่ลูกค้าได้ใน

อนาคต	 เหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลทางการเงิน	หรือกำาไร	 ให้แก่

หน่วยงานในอนาคต	 (สามมิตินี้ผมเรียกว่าเป็นมิติ	 “เดินหน้า”	คือ	 เป็นมิต ิ

ที่จะผลักดันหน่วยงานให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าผมเรียกว่า	“มิติม้า”	ครับ)	

และเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้	(intangible	asset)	ดังนั้น	เขาจึงเสนอให้

หน่วยงานเพิ่มมิติในการวัดผลงานจากเดิมเพียงมิติเดียวคือทางการเงิน	 

(ซึ่งเป็นมิติ	“ถอยหลัง”	ผมหมายถึง	มองไปข้างหลังนะครับ	ก็คือว่าเป็นการ
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มองดูผลการดำาเนินงานในอดีต	ผมเรียกว่า	“มิติกิเลน”	ครับ	เพราะว่ากิเลน

เหลือบตาไปข้างหลัง	ดูได้ที่ซองโบตัน)	เป็น	๔	มิติ	

	 	 ตามทีไ่ด้กราบเรยีนมติร

หมอแคนแฟนหมอลำามาแล้วแต่ต้น	

เม่ือมนัม	ี๔	มติ	ิกท็ำาให้	แนวทางการ

ดำาเนินงานมคีวามรอบคอบรอบด้าน 

และเกิดความสมดุลในการดำาเนิน

งานและวัดผลงาน	 และมีมุมมองที่

จะเพิม่สนิทรพัย์ทีจ่บัต้องได้โดยการ

ใช้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อย่าง 

เต็มขีดความสามารถ	เขาจึงเรียกว่า	Balanced	Score	Card	ส่วนคนไทย

เรียกหลายอย่าง	 เช่น	การวัดผลแบบสมดุล	บัตรคะแนนสมดุล	ลิขิตสมดุล	

และอ่ืนๆอีกมากมาย	 ผมเองก็จำาไม่ได้ทั้งหมดเพราะมากจนผมเสียดุลและ

เสียศูนย์	 ท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดหรอกครับ	 (ทั้ง	 ต๊กโต	 กั๊บแก้	 

ตุก๊แก๋	กค็อื	ตุก๊แก	ตวัเดยีวกนั)	ในทีน่ีผ้มขออนญุาตเรียก	Balanced	Score	

Card	เป็นอกัษรย่อว่า	BSC	ละกนันะครบั	เมือ่หน่วยงานได้ดลุ	คอื	มทีัง้ปัจจยั

ที่ดูจากข้างหลัง	และปัจจัยที่จะทำาให้เจริญเติบโตไปข้างหน้า	พร้อมกันและ

สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดเป็นพลังส่งให้สามารถก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคง	

	 	 กล่าวให้ยากขึ้นไปอีก	(แทนที่จะง่ายลงเนาะ!	)	เมื่อหน่วยงานดี	

คนพร้อม	 ข้อมูลพร้อม	 ทุกๆคนให้ความสำาคัญกับผลงานที่จะสร้างความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้า	(มิติที่	๔)	และ	หน่วยงาน	มีกระบวนการทำางานที่ดีมี

ประสทิธภิาพที	่(มติิท่ี	๓)	กจ็ะส่งผลให้ลกูค้า	(มติท่ีิ	๒)	พงึพอใจทีจ่ะใช้บรกิาร	

และมาใช้บริการ	เมื่อลูกค้ามาใช้บริการก็จะได้เงิน	(มิติที่	๑)	เข้าหน่วยงาน	
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เมื่อมาใช้บริการแล้วประทับใจ	ก็มาอีก	ครั้งแล้วครั้งเล่า	ก็กำาไรแล้วกำาไรอีก	

มเีงนิแล้วมเีงนิอีกครบั	การดำาเนินงานของหน่วยงานกจ็ะเดนิหน้าและเตบิโต

ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง	 แต่ถ้ามาใช้บริการแล้ว	 หน้างอรอนาน	 บริการ

ห่วย	 จ้างให้	 ก็ไม่มาอีก	 แสดงว่าไม่มี	 “มิติม้า”	 คือ	 ปัจจัยที่เป็นพลังที่จะ 

ผลักดันให้เติบโตไปข้างหน้า	 หน่วยงานหรือบริษัทก็เตรียมตัวเจ๊งครับ	 

เริ่มยากอีกแล้วใช่มั๊ยครับ	 ฮ่าๆๆ	 ก็ผมกำาลังทำางานครับ	 คือทำาให้ท่านยาก

และปวดหัว	ลองเทียบกับการขับรถยนต์ดูนะครับ

	 	 สมมติว่าท่านต้องขับรถแข่งทางไกลให้ได้ระยะทาง	 ๑๐,๐๐๐	

กิโลเมตร	ให้ได้ใน	๔	วนั	สิน้สดุวนัแรกท่านจะต้องดเูกจ์วดัอะไรบ้าง	แน่นอน

อยากดูผลงานว่าหนึ่งวันท่ีผ่านมาได้ระยะทาง	 เท่าใด	 ฮ่าๆๆ	 มิติกิเลน	 

มองหลัง	 ได้มาแล้ว	 ๒,๐๐๐	 กิโลเมตร	 ท่านจะดูอะไรอีก	 ศูนย์ล้อ	 ลมยาง	

นำา้มัน	นำา้มันเครือ่ง	นำา้มนัเบรก	นำา้มนัเกยีร์	สขุภาพคนขบั	สภาพเครือ่งยนต์	

แบตเตอรี่	 ระบบไฟ	 แผนที่เส้นทาง	 และข้อมูลสภาพถนน	 เหล่านี้แหละ 

อย่างน้อยจะต้องด	ูดเูพือ่ว่าจะได้ขบัไปข้างหน้าอย่างมัน่คง	ลองนกึดนูะครบั	 

ถ้าไม่ดูเกจ์วัดนำ้ามัน	 นำ้ามันหมดถ้าจะไปต่อก็ต้องลงมาเข็นละครับ	 ไฟหน้า 

ไม่ตดิต้องกลบัรถแล้วขบัถอยหลงัเพือ่ใช้ไฟถอยหลังส่องทาง	แผนทีเ่ส้นทาง

ไม่ได้ดูขับไปเลยอาจเจอทางตันและติดหล่มไม่ดูเครื่องยนต์อาจจะหลุดจาก

ตัวรถต้องหาควายมาลากแทน	 ศูนย์ล้อไม่ดูล้อหน้าซ้ายอาจจะเอียงขวา 

ล้อหลงัขวาอาจจะเอยีงซ้าย	รถจะวิง่ตหุลดัตเุหล่เป็นชาล	ีแชปปลิน้	เจ๊งครบั	

ลองนึกสภาพดูซิฮะว่ามันจะเดินทางต่อไปอย่างไร	 มันไปต่อไม่ได้เพราะว่า

มนัไม่ได้ดลุ	ทกุอย่างมนัต้องได้ดลุ	ต้องดปัูจจยัว่าถ้าจะเดินไปข้างหน้ามอีะไร

บ้างที่จะต้องทำาให้ดีเพื่อจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
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	 	 ถ้าจะเปรียบเทียบเกจ์วัดในรถยนต์กับเกจ์วัดของหน่วยงาน	 

ก็พอเทียบได้นะครับ	 มิติที่	 ๑	 เป็นเกจ์วัดทางการเงิน	 มิติที่	 ๒	 เป็นเกจ์ 

วัดประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้	มิติที่	๓	เป็นเกจ์วัดระบบการทำางาน	และมิติที่	๔	

เป็นเกจ์วัดขีดความสามารถของหน่วยงาน	 ถ้าเกจ์วัดมิติใดมิติหนึ่งเสียก็ 

หมายถึง	 การดำาเนินการในส่วนนั้นมีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขให้ดีเพื่อจะ

ได้เดินหน้าได้อย่างมั่นใจและมั่นคงครับ	 เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของมิติ

ต่างๆ	ว่ามันเป็นเหตุและเป็นผลกันอย่างไร	Kaplan	และ	Norton	ก็จับเอา

มิติต่างๆ	 น่ีแหละครับมาผูกมาโยงกันให้เห็นความเป็นเหตุและเป็นผลว่า

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้นำาไปสู่การสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องได้	(ซึ่งก็หมายถึง

เงินนะครับ)	ได้อย่างไร	แล้วก็เรียกมันว่า	Strategy Map	หรือ	คนไทยนิยม

เรียกว่า	 แผนท่ียุทธศ�สตร์๒	 ครับ	 ผมขออนุญาตนำาเสนอภาพตัวอย่าง 

บางตอนของแผนที่ยุทธศาสตร์	 ซึ่งเป็นการประยุกต์เอามาจากแนวคิดของ	

Kaplan	และ	Norton	นะครับ	

	๒ผมไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านใดเรียกก่อนครับ	ต้องกราบขออภัยที่ไม่สามารถอ้างอิงชื่อท่านได้ใน 

		คู่มือนี้
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	 	 ขออธบิายเป็นตวัอย่างให้ท่านเหน็ภาพรวมอกีทนีงึนะครบั	สมมติ

รถแข่งคันเดิม	นั่นแหละ!...เป็นรถทัวร์รับส่งผู้โดยสารนะครับ	บริษัท	ใจเย็น	

ทัวร์	 จำากัด	 ซึ่งวิ่งส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ	 ไปอำาเภอโขงเจียม	 จังหวัด

อุบลราชธานี	 ด้วยบริการ	 “ฟ้าสางท่ีฝั่งโขง”	 ดูมิติที่	 ๔	 ครับ	 พนักงานขับ	

พนักงานขายตั๋ว	 พนักงานต้อนรับ	 ผู้บริหาร	 มีความรู้ความสามารถและ 

มีประสบการณ์ทำางานมาเฉลีย่คนละ	๑๕	ปี	พนกังานต้อนรบัเป็นอดตีนางเอก

หนังไทยที่สวยและมารยาทดีเป็นกันเอง	 บริษัทมีระบบข้อมูลการเดินทาง

และจองตัว๋	ตลอดทัง้ข้อมลูการท่องเทีย่วให้ลกูค้า	และทกุคนในบริษทัทำางาน

เป็นทีมอยู่กันแบบห่วงหาอาทร	 มีขวัญและกำาลังใจ	 ไม่แทงกันทั้งข้างหน้า

และข้างหลัง	 (ด่ากันโดยอารมณ์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง)	 และที่สำาคัญเห็น

ว่าการบรกิารลกูค้าคอืหวัใจสำาคญั	ถ้าเหน็อย่างนีแ้ล้วกพ็อจะเหน็นะครับว่า

บริษัทนี้น่าจะมีกำาไรในอนาคต	แล้วจะส่งผลต่อมิติที่	๓	อย่างไรครับ

	 	 ในมิติที่	๓	นะครับ	เมื่อมีความพร้อมในส่วนของทีมงาน	ข้อมูล	

และวัฒนธรรมการทำางานที่มุ ่งเน้นให้บริการลูกค้าเป็นหลักแล้วนะครับ	 

ก็จะต้องสร้างระบบบริหารงานภายในที่จะให้ทีมงาน	 มาปฏิบัติงานครับ	 

การซ่อมบำารงุรถยนต์	การเบิกจ่ายเงนิค่าใช้จ่าย	การส่งมอบอาหารเครือ่งด่ืม

ที่มีคุณภาพ	 การส่งนำ้ามันเชื้อเพลิง	 ระบบรถสำารอง	 ความสะอาดอาคาร 

สถานที่สำานักงานและที่พักผู ้โดยสาร	 ระบบสวัสดิการพนักงาน	 ระบบ

สัมภาระ	 ระบบสมาชิกสะสมไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์พิเศษ	 เหล่านี้จะต้องมี

ความชัดเจนครับ	เอามิติที่	๔	และ	๓	มาทำาร่วมกันซิครับ	แล้วลูกค้าจะได้

อะไร	ในมิติที่	๒

	 	 ในมิติที่	 ๒	 ลูกค้าจองตั๋ว	 ได้ทั้งมาซื้อเอง	 โทรศัพท์จ่ายตัด 

บัตรเครดิต	 ซื้อตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต	 อยู่ไหนก็ซ้ือหรือจองได้	 ในวันเดินทาง	 

ก่อนขึ้นรถก็สะดวกสบายมีท่ีพัก	 กระเป๋าเดินทางก็เก็บอย่างเป็นระบบ	 
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รับประกันของสูญหายชำารุด	 

มีประกันภัยอบุตัเิหต	ุทีน่ัง่สะดวก

สบาย	อาหารสดรสอร่อย	ประทบั

ใจในการบรกิาร	ออกเดนิทางและ

ถึงที่หมายตรงเวลา	 ระหว่างเดิน

ทางก็ได ้ดูละครโขนหนังตลก

คาเฟ่	ตามโปรแกรม	พนกังานขบั

ก็สับเปลี่ยนกัน	 ๒	 คน	 รถก็สะอาด	 แอร์ก็เย็น	 ผ้าห่มไม่เหม็น	 ส้วมไม่อืด	 

ก่อนลงรถมีนำ้าชา	 กาแฟ	 และผ้าอุ่นผ้าเย็น	 บริการ	 เป็นผมนะจะไปเที่ยว 

โขงสีปูนมูลสีคราม	 (แม่นำ้าสองสี)	แก่งตะนะ	ผาแต้ม	ผาชนะได	 เพื่อดูดวง

อาทติย์ก่อนใครในประเทศนี	้ผมไม่ไปบรษิทัอืน่หรอกครบั	จะต้อง	ใช้บรกิาร	 

“ฟ้าสางที่ฝั่งโขง”	แน่นอน

	 	 ในมติทิี	่๑	หากผูบ้รกิารได้รบัการบรกิารทีดี่เยีย่มแบบในมติิที	่๒	

แล้ว	 ผู้โดยสารซื้อตั๋วเต็มทุกวัน	 เงินทองก็ไหลมาเทมาซิครับ	 เมื่อมีเงินไหล

มาเทมากม็เีงนิทีจ่ะเลีย้งระบบได้คล่องตวั	ผูถ้อืหุน้ก็ได้กำาไร	แถมยงัใจดีแบ่ง

โบนัสให้พนักงาน	พนักงานได้เงินดีใจแข่งกันทำางานและ	“ทำ�เงิน”ใหญ่เลย

ทีนี้	เห็นมั้ยละครับ	ว่ามิติเงิน	(สินทรัพย์ที่จับต้องได้ของบริษัท)	เนี่ยนะเป็น

ผลมาจากการดำาเนินงานในมิติอื่นๆอีก	๓	มิติ	(สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของ

บริษัท)	มีความเกี่ยวโยงกัน	ลองดูแผนที่ยุทธศาสตร์ของใจเย็นทัวร์ข้างล่าง

นะครับ
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	 	 ลองนกึในมมุกลบัซคิรบั	พนกังานห่วย	ข้อมลูไม่ม	ีต่างคนต่างทำา	

ถึงเวลารถออกแล้วอาหารก็ไม่มาส่ง	 กระเป๋าก็ไม่มีที่เก็บ	 ห้องนำ้าก็เน่า	 

พนักงานก็งี่เง่าคนขับกับกระเป๋าและกระปี๋ก็ทะเลาะกันตลอดทาง	 รถเสีย

จอดตายอยู่มวกเหล็ก	๓	ชั่วโมง	ค่อยเอารถพัดลมมาแทน	เอี้ย...	ขอลงกลาง

ทางครบั	ร้องเรยีน	จส.	๑๐๐	ร่วมด้วยช่วยกนั	(ด่า)	แจ้งขนส่งและ	สำานกังาน

คุ้มครองผูบ้รโิภค	นอกจากจะไม่มาใช้บรกิารอกี	ผมยงัจะสรรเสรญิต้นตระกลู

มันชั่วชีวิต	 อย่างนี้มีแววเจ๊ง	 ครับ	 ผมอยากจะเรียนยำ้าว่าอีกคร้ังนะครับว่า	

ด้วยเหตุที่แนวคิด	BSC	นี่แหละได้แสดงให้เห็นว่า	ผลงานจะเกิดได้	จะต้อง

มีมิติอื่นๆ	ที่สนับสนุนให้เกิดผลงาน	จึงเป็นฐานแนวความคิดที่สำาคัญในการ

จดัทำาคำารบัรองการปฏิบัตริาชการ	ซึง่จำาเป็นท่ีทกุท่านจะต้องเข้าใจก่อนครบั

ถึงจะเห็นภาพการจัดทำาคำารับรองใน	๔	มิติ
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  BSC ในหน่วยง�นภ�ครัฐ

 

  ผมมีประสบการณ์ทำางานในภาครัฐ	และองค์กรอิสระ	ตลอดทั้ง	

สถาบันทางวิชาการมาก็ประมาณ	๒๐	ปีครับ	เรียกว่าอายุงานยังหนุ่มฟิตปั๋ง

พอเกณฑ์ทหารพอดี	แต่ตัวจริงหงำาเหงือกแล้วครับ	สองทศวรรษที่ผ่านมาก็

พอเห็นความเปลี่ยนแปลงซัก	๓-๔	ปีให้หลังครับ	 ตอนแรกผมเข้าทำางานที่

สำานกังานจังหวัดแห่งหนึง่	ตำาแหน่งบคุลากร	ครบั	แต่ฝึกงานตอนแรกๆ	กดู็เหมอืน

ว่าเป็นเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานไปทั่ว	 คือ	 สุดแท้แต่หัวหน้าจะใช้	 ผมพ่ึงเข้าใจว่า

เป็นการทำา	KM	หรือ	knowledge	Management	ครับ	ฮ่าๆ	ผมมีความรู้

ความสามารถในการรักษาความสะอาดห้องนำ้า	 รักษามิให้ห้องนำ้า	 (สตรี)	 

ตันรายวัน	 (ล็อคห้องแล้วปิดป้ายว่า	 “ชำารุดโปรดไปใช้ท่ีท่ีว่าการอำาเภอ

เมือง”...นสิยั)	นกัการภารโรงไม่อยูผ่มทำาได้เลย	ความรู้	ไม่กระจุกอยูท่ีน่กัการ

แต่มาถึงบุคลากรด้วย	ผมสนุกและมีความสุขกับงานครับ	เพราะมีงานให้ทำา

เยอะ	ทั้งรับแขก	แลกเล่า	(จัดงานเลี้ยงรับรองแขกที่มาเยี่ยมจังหวัดแล้วเอา

เรื่องต่างๆมาบรรยายสรุปให้กันฟัง)	 เฝ้าศาลากลาง	 (เป็นเจ้าหน้าที่	 “เวร”	

ที่รอหัวหน้า	“เวร”	มาตรวจ)	นอกจากนั้นยังมีงานที่เป็น	“หนังสือ”	ใหม่ๆ	

ผมกน็กึว่าเป็นเล่ม	แต่ท่ีไหนได้มนัคอืจดหมาย	ท้ังสัง่ให้ทำางาน	ส่งของให้ขาย

แล้วรวบรวมเงินส่งกระทรวงเพือ่กระทรวงจะได้ส่งต่อ	ตอบกนัไปตอบกนัมา	

และก็มักจะมีเส้นตายว่าให้	 “จง”	 ได้	 ผมก็งงครับว่า	 “จง”	 อยู่กระทรวง 

นั่งอยู่กองไหนหนอ	ตามมาเจอจริงๆ	ครับ	แต่เป็น	“จงดี”	ตอนโน้น	อยู่กอง

การเจ้าหน้าที่	ชื่อเล่นว่า	จูดี้	เป็นคนขอนแก่น	ฮ่าๆๆ	พูดเล่นครับ	แต่คนนี้

ตวัตนมีจรงินะครบั	ทำางานให้จงได้อยูท่ัง้ปีครบั	ถ้าถามว่ารายงานไปทกุเรือ่ง

หรือยัง	รายงานแล้ว	เสร็จหรือยัง	เสร็จแล้วครับ	ได้แล้วครับผม	เหมาะสม

ครับนาย	 สบายครับท่าน	 ฮ่าๆๆ	 แต่เวลาให้เขียนแบบรายงานความด ี
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ความชอบกลบันกึไม่ออกว่าทำาอะไรบ้าง	ได้ขอศกึษาดูงานจากรุน่พี	่เพือ่เป็น

ตัวอย่าง	 รุ่นพี่ผมเขาก็แนะนำาว่าเก็บตัวอย่างไว้ดูปีหน้าด้วยนะ	 อย่างนี้ 

ผมมีผลงานมั๊ยครับ	 บอกผลงานไม่ได้	 วัดผลงานไม่ได้	 ถือว่าไม่มีผลงาน	 

ได้หนึ่งขั้นในปีนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลผมแล้วครับ

	 					เอาละครับ	ขอวก

กลับมาเข ้ า เรื่ อง 	 BSC	 

ในภาครัฐซะที	 นะครับ	

สมัยก ่อนโน้นเนี่ย	 จะมี

หน่วยทีท่ำาหน้าทีต่รวจสอบ

การดำาเนินงานที่ผมเห็น

บ่อยๆ	นะครับ	คือ	หน่วย

ตรวจสอบภายในจังหวัด	 

มีหัวหน้าตรวจสอบภายใน

จังหวัด	 (ถ้าผมจำาชื่อไม่ผิดนะครับ)	 เป็นหัวหน้า	 สมัยนั้นเป็นทุกอย่างครับ	

เพราะส่วนใหญ่แล้วมีคนเดียว	 ทำาหน้าที่ตรวจบัญชี	 ตรวจผลและหลักฐาน

การจดัซือ้จดัจ้าง	และกม็อีกีหน่วยงานหนึง่นะครบั	คอืสำานกัตรวจเงนิแผ่นดนิ	

หรือ	สตง.	ฮ่าๆ	 เข้ามาเมื่อไหร่	 เจ้าหน้าที่การเงิน	 เป็นอกสั่นขวัญผวาครับ	

เพราะไม่รู้ว่าจะโดนท้วงติงอะไรหรือเปล่า	การดำาเนินการเบิกเงินเบิกทองก็

เยอะแยะรายการและมากมายด้วยหลักฐาน	 มีทั้งใบขออนุมัติ	 ใบสั่งซื้อ	

สัญญาซื้อขาย	 ใบส่งของ	 ใบตรวจรับ	 ใบเสร็จรับเงินใบส่งเงินเหลือจ่ายคืน	 

๑	บาท	 (ก็มีจริงนะครับ)	ทั้งหมดจะต้องสอดคล้อง	และเรียงลำาดับตามวัน

ก่อนหลังให้ถูกต้อง	 ตรวจแต่ละทีเป็นสัปดาห์ครับ	 จึงจะเสร็จครบถ้วน	

ทั้งหมดทั้งปวงตรวจกันอยู ่ประเด็นเดียวครับ	 คือเรื่องที่เกี่ยวกับการ	 

“ใช้เงิน”	ว่าถูกต้องหรือไม่	ทำาเสร็จตามข้อกำาหนดหรือไม่	หลักฐานถูกต้อง
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หรือไม่	ผมขอเรียกมันว่าเป็นสงครามกระดาษแบบ	“ถามมา	หาให้”	(หาไม่

เจอ	 หาใหม่..ฮิๆๆ	 มันเยอะ)	 ครับ	 ตอนแรกเจ้าหน้าที่การเงินเมาครับ	 

เพราะต้องตอบคำาถามมากมาย	ตอนตรวจใกล้จะเสร็จ	สตง.	เมาครับ	ไม่ได้

เมาเหล้า	แต่เมาหลักฐาน	ต้องหยุดไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่ทั้งคู่	จะได้เดินตรง

	 	 จะเห็นได ้ ว ่ าการ

วัดผลงานที่ผ ่านมาก่อนโน้น 

ก็ เน ้นประ เด็นทางการ เงิ น 

เช่นเดียวกับภาคเอกชน	 ครับ	 

แต่แตกต่างกันที่เอกชนดูกำาไร	 

แต่ภาครัฐดูความถูกต้องของ

กระบวนการใช้เงินครับ	 หลาย

โครงการที่ 	 “ทำาเสร็จ”	 แต ่	 

“ไม่สำาเร็จ”	ผมเห็นตัวอย่างที่เขานำามาออกโทรทัศน์นะครับ	โครงการสร้าง

ตลาดอะไรบางอย่างเพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน	ถามว่าสร้างเสร็จมั้ย	

“เสร็จ”	 ครับ	 มีการก่อสร้างอาคาร	 ลานจอดรถ	 กำาแพง	 ประตู	 ห้องนำ้า	 

ไฟส่งสว่าง	 พัดลม	 แถมมีพิธีเปิดเรียบร้อยมีคนมาร่วมงานทั้งเขียดผู้มีแกก

และแขกผู้มีเกียรติ	แถมยังมีผู้ขายสินค้ามาร่วมมากมาย	ผ่านไปสองสัปดาห์	

เหลือคนขายอยู่	 ๒	 ราย	 สัปดาห์ที่สาม	 ไม่เหลือคนขาย	 สัปดาห์ต่อมา	 

สายไฟ	 หลอดไฟ	 โถส้วมหายเกลี้ยง	 สำาเร็จมั้ย	 “ไม่สำาเร็จครับ”	 เสร็จ 

กับสำาเร็จต่างกันประมาณนี้แหละครับ	 แนวความคิดแบบนี้เรียกว่า 

การบริหารงาน	มุง่ผลสมัฤทธิ	์(Result	Based	Management	หรอื	RBM)	ครบั 

ซึ่ง	RBM	นี่แหละเป็นประเด็นนึง	ที่การบริหาร	งานจัดการภาครัฐแนวใหม่	

(New	Public	Management	หรือ	NPM)	ที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ

ในยุคปัจจุบันให้ความสำาคัญ	 กล่าวคือ	 ในการดำาเนินงานจะต้องเสร็จ	 และ
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สำาเร็จด้วย	เสร็จ	คือกระบวนการถูกต้องได้ผลผลิต	สำาเร็จ	คือเกิดประโยชน์

จากผลงานหรอืจากผลผลติจะรูไ้ด้ว่าเกดิประโยชน์หรอืว่าสำาเรจ็กต่็อเมือ่ต้อง

วัดผลงานได้	เมื่อต้องวัดประโยชน์จากการดำาเนินงานในภาครัฐก็จะต้องวัด

ประโยชน์ที่ประชาชน	 หรือสาธารณะได้รับ	 เอาละครับทีนี้ท่านคงจะเห็น

ความสัมพันธ์ระหว่าง	 BSC	 กับ	 การดำาเนินงานภาครัฐแล้วนะครับ	 อย่าง

น้อยๆ	ก็มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ	หรือผู้ได้รับประโยชน์	ภาษาภาคเอกชนเรียกว่า

ลูกค้า	แต่ภาครัฐเรียกว่าประชาชน	ครับ	(อยู่ในมิติที่	๓	เหมือนกัน)	เรื่องการ

เงินก็มีความสัมพันธ์กันนะครับ	 (มิติที่	 ๑)	 เอ้ามิติท่ีเหลือเหมือนกันมั้ย	 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นเรื่อง	 การลดขั้นตอนกระบวนงานให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	(มิติที่	๓)	ก็เน้น	การพัฒนาบุคคล	พัฒนาฐานข้อมูล	

และวัฒนธรรมการทำางานที่มุ่งเน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ก็มีการนำามาใช้	

	 	 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการวัดผลงานแบบ	BSC	ได้เข้ามามี

อิทธิพลต่อแนวความคิดในการบริการจัดการภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง	 ตัวอย่าง 

ที่เห็นได้ชัดก็คือ	 การปรากฏตัวของ	 BSC	 ในแบบ	 คำารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจำาปี	ซึ่งกำาหนดให้มี	๔	มิติ	ได้แก่	มิติที่	๑	ประสิทธิผลตามแผน

ปฏิบตัริาชการ	มติทิี	่๒	คณุภาพการให้บรกิาร	มติทิี	่๓	ประสทิธภิาพของการ

ปฏิบัติราชการ	มิติที่	๔	การพัฒนาองค์การ	เมื่อพิจารณาตามคำารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจำาปีแล้ว	 มีความแตกต่างจากภาคเอกชนเพียงในมิติที่	 

๑	ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลในการจัดตั้ง	 (ภารกิจ	หรือ	mission)	 แตกต่างกัน	

ภาคเอกชน	หากำาไร	แต่ภาครัฐ	หาผลประโยชน์ให้สาธารณะหรือส่วนรวม	

เนื่องจากภาครัฐจัดทำาแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลประโยชน์

ให้กับส่วนรวม	มิติที่	๑	เอกชนหากำาไร	แต่ภาครัฐ	หาประโยชน์ให้ส่วนรวม	

ดังนั้น	มิติที่	๑	ของภาครัฐจึงเป็นประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ	หรือ

ผลงานที่ส่วนราชการอยากจะให้เกิดนั่นแหละครับ	 เพราะเมื่อเกิดแล้ว 

ผลประโยชน์ก็จะตกสู่สาธารณะ
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ลองไล่ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ	 BSC	 ในภาครัฐดูนะครับ	 เริ่มจากมิติที่	 ๔	 

ขึ้นมาครับ	 หากเจ้าหน้าที่มีความสามารถ	 มีระบบข้อมูลสนับสนุน	 และ 

มีวัฒนธรรมทาง	 ก็จะส่งผลให้มิติที่	 ๓	 คือกระบวนการดำาเนินงานมี

ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน	 เมื่อมิติที่	 ๓	 มีประสิทธิภาพ	 

ก็จะส่งผลให้คุณภาพการบริการในมิติท่ี	 ๒	 ดี	 เมื่อคุณภาพการให้บริการ 

ภาครัฐดี	 ประชาชนก็ให้ความศรัทธาเชื่อถือและร่วมมือ	 ก็จะส่งผลให้การ

ดำาเนินงานในมิติที่	 ๑	 ประสบผลสำาเร็จท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ

สงัคมโดยรวม	ผลสำาเรจ็โดยรวมอาจจะมหีลายๆ	ผล	เช่น	อตัราอาชญากรรม

ที่ลดลง	อัตราการร้องเรียนลดลง	ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานตาม

โครงการหมู่บ้านปลอดภัย	 และเมื่อประสบผลสำาเร็จหลายๆอย่างรวมกัน	 

ผลรวมของมันก็จะเป็นภาพภาพหนึ่งท่ีเรามุ่งมั่นให้เกิด	 และต้องการบรรล	ุ

ซึ่งเรียกว่า	“วิสัยทัศน์”	นั่นไง	ฮ่าๆๆ	เอาละครับพี่น้อง	ท้ายสุดเราก็ปูฐาน

ความคิดที่จะเข้าถึงการเสวนาเรื่อง	การทำาคำารับรองซะทีนะครับ	 เราเชื่อม

กันตรง	BSC	นี่แหละครับ	

  ทำ�ไมต้องรับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร

  

  ทำาไมข้าต้องรบัรองการปฏิบัตงิานด้วยวะ	ต้องทำาตรายางเพิม่อกี

หรือเปล่าเนี่ย	 เคยแต่รับรองสำาเนาถูกต้อง	 ด้วยการตีตรายางแล้วก็เซนชื่อ	

เพือ่รบัรองว่าคดัหรอืถ่ายสำาเนาจากฉบบัจรงิไม่ต้องนะครับ	การรับรองในที่

นี้มิใช่การรับรองสำาเนาเอกสาร	 แต่เป็นการรับประกันผลงาน	 หรือผลการ

ดำาเนินงานว่าจะทำาให้ได้ตามสายัณห์	สัญญา	หรือ	ตาม	“เป้�”	ที่ได้ตั้งเอา

ไว้ครบั	อ้าวๆ	งงอกีแล้วหรอืครบั	แสดงว่าผมกำาลงัทำางานอยูเ่ช่นเคยนะครับ	

ขอยกตัวอย่างก่อนเป็นละครนำ้าเน่าจากภาคเอกชนประกอบฉากนิดนึงนะ
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ครับ	 ทั้งนี้เพราะเอกชนเขาทำามาก่อน	 จะได้เห็นเรื่องเดิม	 ก็อีหรอบเดิม 

แหละครับ	การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ประยุกต์	(เลียนแบบ)	มาจาก

การดำาเนินงานของภาคเอกชน

	 	 ผมเคยเป็นพนักงานขาย	 (sale	 representative	อ่านเป็นไทย

ย่อๆ	ว่า	เซลล์ครับ)	บริษัทจำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงานแห่งหนึ่ง	ในช่วงเปิด

เทอม	 เซลล์แต่ละคนก็จะถูกเรียกเข้าไป	 เพื่อรับทราบสายัณห์	หรือ	ทราบ

เป้าการขายของแต่ละเขต	โดยกำาหนดให้เขตละ	๓	ล้านบาท	ใน	๒	เดือนคือ

เมษายน	กับพฤษภาคม	ผมอยู่เขตบางกะปิ	 มีนบุรี	 ลาดกระบัง	ผมแย่เลย

ครับ	 เพราะสมัยก่อนโน้นแถบนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เลย	ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ	

เช่น	พาต้า	เซ็นทรัล	ไดมารู	โซโก้	บางลำาพู	ตั้งฮั่วเส็ง	ที่จะสั่งสินค้าคราวละ

แสนก็ไม่มี	ผมขายสนิค้าบรษิทัให้ร้านชำาครัง้ละโหลกถ็อืว่าเยีย่มแล้ว	นีข่ายส่ง

นะครับ	 ผมก็เลยขอต่อรองเป้ายอดขายเป็น	 ๑.๕	 ล้านบาทกับผู้จัดการนะ

ครบั	ด้วยเหตผุลข้อจำากดัของพืน้ทีแ่ละลกูค้า	ตกลงกนัได้ที่	๒	ล้านครบั	และ

ก็ได้ต่อรองหารอืกนัว่าจะจดัระดบัผลงานอย่างไร	คอืตดัเกรดผลงานอย่างไร	

และจะให้รางวัลผมอย่างไร	 ผมต่อรองไปก็หืดข้ึนคอไปครับ	 เพราะผม

พยายามดึงเป้าลงให้ตำ่าสุด	 ผู้จัดการก็พยายามดึงเป้าขึ้นให้สูงที่สุดครับ	 

ยื้อเป้ากันไปยื้อเป้ากันมาจนอ่อนล้าท้ังคู่	 ท้ายสุดก็ตกลงกันได้อย่างสมเหตุ

และสมผลก็คือผู้ปฏิบัติคือเซลล์อย่างผมน่ีแหละ	ก็ทำาได้หากลุยเต็มที่	 ฝ่าย

บรษิทัหรอืผูจ้ดัการกร็บัได้	

เพราะหากทำาได้ตามนั้น

บริษัทก็ยังมีกำาไรที่คุ้มค่า

แก่การดำาเนินงานอยู่	เมื่อ

ต ่อรองกันเสร็จก็จัดทำา

เป ็น เอกสารข ้อตกลง	 

ครับว่า
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	 	 “ข้าพเจ้า	 นายไพบูลย์	 โพธิ์สุวรรณ	พนักงานขายเขตบางกะป	ิ

มนีบรุ	ีลาดกระบงั	ยนิยอมรบัยอดขาย	เกณฑ์การวดัระดบัผลงานและเงือ่นไข

รางวลัในช่วงเปิดเทอมเดอืนเมษายน	และพฤษภาคม	๒๕๒๙	(นีเ่พ่ิงเกดิกรณี

ศึกษานะครับ	ใหม่ๆ	สดๆ	เลย	ฮ่าๆ)	แก่นายอ้วน	แกงเทโพ	ผู้จัดการบริษัท	

รวยแล้วรวยอีก	จำากัด	เมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๒๙	และบริษัทยินยอมรับ

เป้ายอดขายและเกณฑ์การวัดระดับผลงานและรางวัลที่จะมอบให้	 ตามข้อ

ตกลงในตารางต่อท้ายข้อตกลงนี้	 จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน	 “	

(ทีห่น้ายานแล้วพยานเป็นป้าและลงุ	คนเก่าแก่ของบรษิทั)	ตอนลงนามเซลล์	

ก็หน้าแห้งนิดๆ

 

ต�ร�งต่อท้�ยข้อตกลงผลง�น น�ยไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

รายการ เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด ช่วงปรับ
เกณฑ์

เกณฑ์วัดระดับผลงาน 

ระดับ 
๑

ระดับ 
๒

ระดับ
 ๓

ระดับ
 ๔

ระดับ 
๕

ท�ายอด
ขาย

๒.๐๐ 
(ล้าน)

จ�านวนเงิน
ยอดขาย 

รวม

๐.๒๕ 
ล้าน

๑.๐๐ 
ล้าน

๑.๒๕ 
ล้าน

๑.๕๐ 
ล้าน

๑.๗๕ 
ล้าน

๒.๐๐ 
ล้าน

ให้รางวัล ๒.๕๐
(หมื่น)

จ�านวนเงิน
รางวัล

๐.๕๐ 
หมื่น

๐.๕๐ 
หมื่น

๑.๐๐ 
หมื่น

๑.๕๐ 
หมื่น

๒.๐๐ 
หมื่น

๒.๕๐ 
หมื่น

ให้รางวัล
พิเศษ

ผลงาน
ยอดขาย
ระดับ ๕

ระดับผล
งาน

ไม่มี ไม่ได้ ทองค�า
๑ บาท

 

	 	 ที่นี้ลองมาทำาความเข้าใจกับตารางต่อท้ายหน่อยนะครับ	ว่ามัน

มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง	 เริ่มต้นก่อนนะครับ	 สิ่งที่บริษัทอยากจะได้คือ	 

ดทูีเ่ป้าหมายครบั	บรษิทันีต้้องการทำายอดขาย	และให้รางวลัครบั	หมายความ
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ว่า	บริษัทต้องการขายสินค้าให้ได้มากที่สุด	และต้องการให้รางวัลพนักงาน	

จากการสร้างผลงานมากที่สุด	 หมายความว่าถ้าพนักงานได้รางวัลสูง	 

แสดงว่ายอดขายทำากำาไรให้บริษัท	 ก็จะสูงขึ้นตามตัวครับ	 จากตารางนี้จะ

เหน็ว่าบรษิทักอ็ยากได้เป้าและอยากให้รางวลั	พนกังานขายกอ็ยากได้รางวลั

จึงต้องขยันทำาสายัณห์	(เป้า)	มันสนับสนุนกันครับ	

	 	 ดูยอดขายกันก่อนนะครับ	ยอดขายรวมตั้งเป้าไว้ที่	๒.๐๐	ล้าน	

สิ่งที่อยากได้	 คือ	 เป้ายอดขายรวม	 ๒	 ล้าน	 สิ่งที่บ่งบอกว่าเซลล์ประสบ 

ผลสำาเรจ็กค็อื	จำานวนเงนิยอดขายรวม	ใช่มัย้ล่ะ	สิง่ทีม่นับอกเราว่าเราประสบ

ผลสำาเร็จ	เราเรียกมันว่า	“ตัวชี้วัด”	ไง	อยากได้สิ่งใด	ก็วัดสิ่งนั้น	อ้าว..แล้ว

วัดอย่างไรละครับ?	วัดตามยอดขายที่ทำาได้ไง	ขายได้เท่าใดก็นับให้เห็นเป็น

จำานวนเงินมีหน่วยนับเป็นล้านบาทครับ	 ขายได้	 ๕	 แสน	 ก็นับเป็น	 ๐.๕	 

ล้านบาท	ทำาไมไม่นบัเป็นบาทละ	ทำาไมนบัเป็นล้าน	กห็น่วยนบัตามเป้าหมาย

เป็นล้านบาท	 ผลการดำาเนินงานก็นับเป้าหมายต้องนับเหมือนกันครับ	 

ถ้าเป้ามีหน่วยเป็นล้านบาท	ยอดขายนับเป็นสลึงก็คงจะยุ่งพิลึก	ลองนึกดูซิ

ครับว่าเงินเดือนท่านเดือนละกี่สลึง	ปวดหัวป่าวหละ	…)

	 	 เวลาเซลล์ไปขายสินค้าเน่ียนะครับ	 ไม่ได้ขายชิ้นละแสนเท่ากัน

ทุกชิ้นที่จะทำาให้ได้ยอดขายลงตัวด้วยเลขกลมๆ	เป็นเลข	๐๐๐	อะไรอย่าง

นีห้รอกครบั	เพราะขายกนัย่อยเป็นรายละเอยีด	เช่น	กบเหลาดินสอ	โหลละ	

๕	 บาท	 สมุดลายไทย	 โหลละ	 ๖๐	 บาท	 บิ๊กด้ามเหลืองฟูเฟื่องตลอดวัน 

โหลละ	๗	บาท	ดังนั้น	เวลานำาเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ 

เพื่อร่วมงานเข้าใจได้ง่ายตัวเลขไม่ยึกยือ	 ก็จะมีการตัดเกรดผลงานกันครับ	

ว่าใครมีผลงานเกรด	เอ	บ	ีซ	ีด	ีอ	ีและ	เอฟ	แต่ทีบ่รษิทัผม	(ผมเป็นลกูเจ้าของ

นะครับ..ลูกจ้างนะ)	 เขาไม่อยากเรียกเป็นตัวอักษรเหมือนเกรดนักศึกษา

มหา..ลัย	ก็เลยใช้ตัวเลขแทนครับ	กล่าวคือ..	(ภาษาของแม่ลูกจัน	คอลัมนิสต์	
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)	 มีการตั้งเกรดหรือคะแนนเต็ม	๕	 ใครได้ตามเป้าก็เอา

ไปเลยคะแนนเต็ม	๕	ถ้าหากทำาได้น้อยก็ลดหลั่นคะแนนลงมาเป็น	๔,	๓,	๒,	

และ	๑	ตามลำาดบั	แต่การลดหลัน่ลงมาในแต่ละระดบัคะแนนนยิมมช่ีวงห่าง

เท่ากันนะครับ๓ 

	 	 ที่นี้ลองย้อนกลับมาดู

เกณฑ์ในการตัดเกรดหรือระดับผล

งานนิดนึงก่อนนะครับ	 จะเห็นได้ว่า	

หากผมทำายอดขายได้	๒	ล้าน	ผมจะ

ได้คะแนนเต็ม	๕	ครับ	แล้วเมื่อใดได้

คะแนน	๔	 ละครับ	 เราตกลงกันว่า

คะแนนที่ลดลง	 ๑	 คะแนนจะมีค่า

ส่วนต่างเท่ากับ	๐.๒๕	ล้าน	ดังนั้นถ้าผมขายได้	๑.๗๕	ล้าน	ก็จะได้คะแนน

เท่ากบั	๔	ถ้าผมขายได้	๑.๕	ล้านกจ็ะได้คะแนนเท่ากบั	๓	ถ้าผมขายได้	๑.๒๕	

ล้าน	ก็จะได้คะแนน	๒	และถ้าผมขายได้	๑	ล้าน	จะได้คะแนน	๑	ถ้าไม่ถึง

ล้าน	กศ็นูย์	ฮ่าๆๆๆ	ศนูย์คอืสอบตกครบั	เหน็มัย้ครบั	คะแนนลดลง	๑	คะแนน	

ยอดขายจะต่างกัน	๐.๒๕	 ล้านตามที่ผมเกริ่นเอาไว้	 ส่วนต่างที่ใช้เป็นช่วง

กำาหนดความแตกต่างระหว่างคะแนน	 นี้แหละครับ	 เรียกว่า	 “ช่วงปรับ

เกณฑ์”	หรือ	ภาษาอังกฤษเรียกว่า	Interval	ครับ	คนส่วนใหญ่เขาเรียกว่า

เกณฑ์แบบช่วง	 ผมเรียกเกณฑ์การวัดแบบนี้ว่าเป็นแบบ	 “ช่วงช่วง”	 ครับ	

ซึ่งมีเกณฑ์การวัดอีกแบบหนึ่งที่จะสาระแนให้ฟังภายหลัง

๓แต่ถ้าจะทำาให้ไม่เท่ากนักไ็ด้นะครบัขึน้อยูกั่บความซับซ้อนของแต่ละลกัษณะงาน..ในคราวเราอยูใ่น

ระยะขั้นต้นนี้ขอลุยพิมพ์นิยม..คือให้เท่ากันเป็นอนุกรมเลขคณิตก่อนละกันนะครับ
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	 	 ลองย้อนกลับมาดูเป้าต่อไปก่อนนะครับ	 บริษัทต้องการจ่าย

รางวัลตามผลงาน	พนักงานขายก็ต้องการรางวัลเช่นเดียวกัน	 เป้าหมายคือ

บริษัทต้องการจ่าย	๒.๕	หมื่นให้ได้	และพนักงานก็ต้องการรางวัล	๒.๕	หมื่น

เช่นเดียวกัน	 ตัวชี้วัด	 จึงเป็นจำานวนเงินรางวัล	 แต่จะจ่ายได้ผลงานต้องได้

ระดบัคะแนนหรอืเกรด	๕	ถ้าทำางานแล้วได้ระดบัคะแนนน้อยลง	รางวลักไ็ด้

น้อยลงตาม	 เห็นมั้ยครับ	 ถ้าได้คะแนนในระดับ	 ๔	 จะได้รางวัล	 ๒	 หมื่น	 

ถ้าได้คะแนนในระดับ	๓	ก็จะได้รางวัล	๑.๕	หมื่น	ถ้าได้คะแนนในระดับ	๒	

ก็จะได้รางวัล	 ๑	 หมื่น	 ถ้าได้คะแนนระดับ	 ๑	 ก็จะได้รางวัล	 ๐.๕	 หมื่น	 

จะเหน็ได้ว่าช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากบั	๐.๕	หมืน่	หรอื	ห้าพนับาท	

ครับ	เกณฑ์วัดแบบนี้ก็เป็นเกณฑ์แบบช่วงๆ	ครับ	งงมั้ยครับ	ถ้างงย้อนกลับ

ไปดูตารางแล้วอ่านอีกรอบ	ครับ	

	 ยังมีอีกรายการนึงที่เราตกลงกันครับ	คือ	รางวัลพิเศษ	คือ	ทองคำา

หนัก	๑	บาท	หากผมได้คะแนนในระดับ	๕	คือหมายความว่าผมต้องขายได้

ยอดรวมไม่ตำ่ากว่า	๒	ล้านบาท	ถึงจะได้รางวัลพิเศษทองคำา	๑	บาท	ถ้าไม่ได้	

๒	ล้าน	ก็ไม่ได้รางวัลพิเศษนี้	เป็นการตัดสินว่า	มี	หรือ	ไม่มี,	ได้	หรือ	ไม่ได้	

ถ้าเป็นการให้คะแนนก็ถ้ามี	ก็ให้คะแนนเต็ม	๕	ถ้าไม่มีก็ได้คะแนนศูนย์เลย	

การตัง้เกณฑ์แบบนีใ้นวงการประเมนิ

ผลเรยีกว่าการตัง้เกณฑ์	แบบเปิด-ปิด	

(on	 –	 off)	 หรือ	 สำาเร็จ/ล้มเหลว	

(pass/fail)	แต่ผมเรียกการตั้งเกณฑ์

แบบนี้ให้สอดคล้องกับแบบช่วงช่วง	

ว่าเป็น	แบบ	“หลินฮุ่ย”	ครับ	

 ผมนึกว่าทำาข้อตกลงรับรอง 

ผลงานเฉพาะเซลล์	 ฮ่าๆ	 พนักงาน 
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คนอืน่ๆ	ก็ทำาข้อตกเช่นเดยีวกนั	แต่ละคนกต้็องเป้าหมาย	มตีวัชีว้ดั	มผีลงาน	

มีเกณฑ์วัด	มีช่วงปรับเกณฑ์	มีรางวัล	เช่นกัน	แต่เนื้อหาขึ้นอยู่กับความรับ

ผิดชอบ	 ผู ้จัดการจัดประชุมและเปิดเผยข้อมูลว่า	 ไปทำาข้อตกลงกับ 

คณะกรรมการบรหิารบรษิทัมา	ว่ารบัยอดขายมา	๓๐	ล้าน	และต้องให้รางวลั

พนักงานตามผลงานให้ได้	๓	แสน	และ	แจกทองเป็นรางวลัพเิศษตามผลงาน

ให้ได้	๓๐	บาท	และบัดนี้	ผู้จัดการได้แจกแจงงานและ	ได้ทำาข้อตกลงรับรอง

ผลงานกบัทกุคนแล้ว	ทกุคนมเีป้าหมายดำาเนนิการทีจ่ะต้องดำาเนนิการชดัเจน

แล้ว	 ขอให้พนักงานล่ารางวัลให้ได้	 เมื่อทุกคนได้รางวัลแสดงว่ายอดขาย

ท้ังหมดของบริษัท	 จะต้องได้	 ๓๐	 ล้าน	 ตามเป้าที่ผู้จัดการรับมา	 ผมด่า 

ผู้จัดการในใจ	 “ก็ไม่บอกตูแต่ต้นว่าไปรับยอดเขามาแล้วก็มากระจายงาน

นี่เอง”

	 	 มาถึงตอนนี้พนักงานทุกคน	 เห็นเป้ารวมของหน่วยงาน	 และ 

เป้าการดำาเนนิงานทีแ่ต่ละคนจะต้องดำาเนนิงานให้บรรลใุห้ได้	เป้าหมายของ

ทัง้บรษิทัสาขา	และส่วนบคุคลมกีารเผยแพร่ให้รูโ้ดยทัว่กนั	และจะมกีารสรปุ

ผลการดำาเนินงานทั้งในภาพรวมและในที่ประชุมบริษัททุก	 ๒	 สัปดาห	์

พนักงานทุกคน	 ตื่นจากภวังค์	 ครับ	 ลุยงานเต็มที่	 เพื่อที่จะทำาเป้าให้ได	้ 

ผมนึกว่าจะลุยงานได้แล้ว	อ๊าว	!ผู้จัดการให้ผมเสนอขั้นตอนการดำาเนินงาน

อีก	โดยแบ่งเป็น	๕	ขั้นตอนใหญ่ๆ	ในลักษณะแผนดำาเนินงาน	ยุ่งเลย	ครับ	

เพราะที่ผ่านมาแผนของผมก็คือ	ไม่มีแผน	ครับ	

	 ผมมานัง่ร่าง	ขัน้ตอนดำาเนนิงานแล้วกส่็งตามแบบฟอร์ม	(ภาคเอกชน

ก็บ้าแบบฟอร์มครับ)	 แต่แบบฟอร์มไม่ยากหรอกครับถ้าทำาเป็น	 (เดี๋ยะ...)	 

ผมก็ทำาแบบเนี้ยะ
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ขั้นตอน กิจกรรม วันเดือนปี

๑.จัดท�าแผนการตลาด ประชุมวางแผนการตลาด

ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่าย 

สโตร์

๑๗-๑๘ มีนาคม

๒๕๒๙

๒.ทบทวนแผนการตลาด ร่วมทบทวนแผนการตลาด 

ร่วมกับ Supervisor

๑๙-๒๐ มีนาคม

๒๕๒๙

๓.เยี่ยมลูกค้าและเสนอขาย เย่ียมลูกค้า/ร้านค้าในเขต

รับผิดชอบให้ครบ และ

รวบรวมใบสัง่ซือ้ รอบแรก 

(สรุปผล)

๒๑ – ๓๑ มีนาคม

๒๕๒๙

๔.เยี่ยมลูกค้า/ตรวจสอบ

การส่งสินค้าและเสนอขาย

รอบ ๒

ตรวจสอบการส่งสินค้าใน

รอบแรก และเสนอสินค้า

ในรอบที่ ๒ และแสวงหา

ลูกค้าใหม่เพิ่ม

(สรุปผลการขายเมื่อส้ิน

เดือนเมษายน ๒๕๒๙)

๑ เมษายน – ๓๑

พฤษภาคม ๒๕๒๙

๕.การสรุปผลการด�าเนิน

งาน

สรุปยอดขาย และปัญหา

อปุสรรคในการด�าเนนิงาน

น�าเสนอกรรมการบริษัท

๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙

  

	 	 ทำาเสร็จแล้วก็ส่งให้ผู้จัดการพร้อมกับรับรองว่า	 จะปฏิบัติงาน

ตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้	อุ๊ย!	รับรองกันตั้งสองรอบ	เลยละครับ	ทำาไมต้อง	๕	

ขั้น	รู้แล้ว	เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงาน	จะเห็น	ได้ว่า	เขาไม่ได้ดู

แค่ผลดำาเนินงาน	ยังอยากรู้การดำาเนินงานเราอีก	เขาเล่าให้ผมฟังว่า	๕	ขั้น

เน่ียนะ	 จะสะดวกในการคำานวณความคืบหน้าเป็นร้อยละ	 คือให้ขั้นตอน 

ร้อยละ	๒๐	ทำาเสร็จขั้นตอนที่	๑	ก็บอกว่าเสร็จแล้ว	๒๐%	เสร็จขั้นตอนที่	๔ 
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ก็บอกว่าเสร็จแล้ว	 ๘๐%	 เสร็จขั้นตอนที่	 ๕	 ก็บอกว่าเสร็จแล้ว	 ๑๐๐%	 

คือว่าต้องการทราบความคืบหน้าใน	“เชิงกระบวนก�ร”	ครับ	แล้วที่สำาคัญ

ห้ามทำาลัดขั้นตอนครับ	 ตอนโน้นเรียกว่าหมุดดำาเนินงาน	 ทุกวันนี้เรียกว่า	 

ขั้นตอนดำ�เนินง�น	 หรือ	 บางท่านก็เรียกว่า	Milestone	 (ผมจะเรียกว่า 

หลักกิโล)	 แนวคิดแบบหลักกิโลนี่ก็ถูกนำามาใช้ในการจัดทำาคำารับรอง 

การปฏิบัติราชการ	นะครับ	

	 	 ผลการดำาเนินงานนะ	 แผนกที่เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลงคือ 

แผนกต้อนรับ	 ครับ	 เพราะตัวชี้วัดระดับความความพึงพอใจของลูกค้า	 

จะต้องอยู่ในระดับร้อยละ	 ๙๕	 ของตัวชี้วัด	 เวลาพูดเดิมพูดดีเฉพาะกับ 

ผู้จัดการและลูกค้าที่ถูกสเป๊ก	 ส่วนกับพนักงานด้วยกัน	 โอ๊ย	 เขาไม่ต้อนรับ

เขาไล่ต้อน	แต่ตอนทำาข้อตกลงมตีวัชีว้ดัความพงึพอใจของเพือ่นร่วมงานด้วย	

ฮ่าๆๆ	กลายเป็นคนละคนเลย...เพราะเสียงเริ่มมีหาง	คือมีหางเสียง	คะ	ขา	

ผมได้ยินครั้งแรกนี่ขนลุกเลยครับ	 ไม่ใช่เขาพิศวาสผมหรอกครับ	 แต่เขา 

ปรบัเปลีย่นทศันคตแิละปฏบิตังิานตามเป้าหมายตวัชีว้ดั	เพือ่บรรลเุป้าหมาย

ของตนเอง	และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

	 	 ทกุคนตัง้หน้าตัง้ตาดำาเนนิงานโดยไม่ต้องให้หวัหน้าคอยควบคมุ

เลยครับ	 แต่ละคนควบคุมตนเองเพราะเกรงงานจะไม่สำาเร็จตามตัวชี้วัด	 

เ ดิมเวลากินข ้าวกลางวัน 

จะคุยกันเรื่องละครช่อง	 ๗	

บ ้านทรายทอง	 หรือมวย 

เขาทราย	แกแล็คซี่	และน้อง

โอตะ	ก็มาถามข่าวแลกเปลีย่น

กันเรื่องตัวชี้วัดว่าแต่ละคน|

คืบหน้าไปถึงไหน	 จะได้ทอง
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หรือไม่	ถ้าได้จะขายมั้ย!	เงินรางวัลที่ได้จะซื้ออะไร	ไปเที่ยวกันดีมั้ย!	ฮ่าๆๆ	

เรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยแหละครับ	 เราตื่นเต้นกับเป้าหมายและรางวัล 

ที่ล่อใจ	 ที่ผมว่าเปลี่ยนวิถีชีวิต	 เพราะผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พนักงาน 

ทกุคนมีสำานึกรบัผดิชอบ	(accountability)	และตรวจสอบผลงานด้วยตนเอง	

(Self	 –	 Assessment)	 แถมตรวจสอบแล้วยังรายงานผลด้วยตนเอง	 

(Self	Assessment	Report	หรือ	SAR)	ทำาให้ทุกคนรู้จักผลงานของตนเอง	

รวมทั้งได้ศึกษางานของคนอื่นตอนประชุมรายงานผลการดำาเนินงานในทุก	

๒	 สัปดาห์	 เลยมีโอกาสเรียนรู้งานของท้ังบริษัทเลยครับ	 สรุปได้ว่าการทำา 

ข้อตกลงผลงาน	หรอื	คำารบัรองผลงาน	จะทำาให้ผูป้ฏบิติังานทกุคน	เหน็ภ�พ

รวมของหน่วยง�นว่�กำ�ลงัดำ�เนนิก�รอะไรอยู ่มเีป้�หม�ยร่วมกันอย่�งไร 

แต่ละคนมีเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นอย่�งไร แล้วทุกคนก็ปฏิบัติง�นให้

บรรลุเป้�หม�ยต�มตัวชี้วัดที่รับผิดชอบต�มที่ได้ตกลงกันเอ�ไว้ ทุกคน 

รับผิดชอบและควบคุมผลง�นของตนเองและได้รับร�งวัลที่ขึ้นอยู่กับ 

ผลง�นของตนเอง ผู้บริห�รลดง�นควบคุมม�เป็นสนับสนุนพนักง�นให้

ปฏิบัติง�นบรรลุเป้�หม�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ	เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นการ

ดำาเนินงานและผลงานในภาพรวมของบริษัท	 อย่าหาว่าคุยครับ	 ผมได้เป้า	 

๒	ล้าน	และได้ทองนะครับ	 (แต่ขายกินไปนานแล้ว)	ผมเจาะขายตรงส่งถึง 

ที่ให้สหกรณ์โรงเรียนครับ	 วันผมมารายงานตัวรับราชการที่สำานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	 เมื่อปี	 ๒๕๓๒	 ก็ยังไม่ได้คืนกระเป๋าเซลล์ครับ	 เพราะ 

กะจะนำาไปคืนบริษัทเขาตอนหลังเลิกงานก็เลยหิ้วมารายงานตัวด้วย	 

พี่ที่กองการเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าผมมารายงานตัว	 นึกว่าผมมาเสนอขายสินค้า	 

ยังบอกผมเลยว่า	 น้องจะขายของต้องไปที่	 ฝ่ายพัสดุ	 กองคลัง	 โน่น	 ฮ่าๆ	

เอาละครบัท่านสงสยัหรอืไม่ว่า	แนวความคดิแบบนี	้มหีลกัแนวคดิมาอย่างไร	

ขอเล่าให้ฟังพอสังเขปนิดนึงนะครับ



 แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำาคำารับรองปฏิบัติราชการ  51

	 	 ทีจ่รงิเป็นเรือ่งโบราณมาแล้วครบั	เขาใช้ตวัเลขหรอืคณติศาสตร์	

เป็นเกณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการลำาเอียงหรืออคติในการตัดสิน	(ผมจำาได้ว่าเป็น

แนวคดิของเพลโต	ทีพ่ดูไว้เมือ่ประมาณสองพนัสีร้่อยปีมาแล้ว)	ส่วนแนวคดิ

ที่เป็นสมัยใหม่ที่สำาคัญมีแนวความคิดในการบริหารงาน	หรือทฤษฎีว่าด้วย

การบริหารที่เรียกว่า	ทฤษฎีสำานักงานใหญ่และสาขา	(Principal	–	Agent	

Theory)๔	 แนวคิดนี้เป็นแนวคิดการบริหารที่สำานักงานใหญ่	 ต้ังเป้าดำาเนิน

งานให้สำานักงานสาขาไปทำาให้ได้ผลงานตามเป้า	ก่อนสำานักงานสาขาจะรับ	

หากเห็นว่าเป้าการดำาเนินงานเกินขีดความสามารถ	ก็อาจจะต่อรองเงื่อนไข

บางประการทีจ่ะสนบัสนนุ	การดำาเนนิงานเพือ่ให้สามารถดำาเนนิการได้ตาม

ความเหมาะสม	 และเห็นพ้องต้องกัน	 สำานักงานใหญ่กำาหนดเพียงเป้า	 

ส่วนวิธีการสำานักงานสาขาจะทำาอย่างไรว่ากันเอง	เท่านั้นแหละครับ	

	 	 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการจัดทำาข้อตกลงผลงาน	 หรือ	 

การรับรองผลการปฏิบัติงานได้มีการดำาเนินการมานานแล้ว	 แต่ระยะหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง	 (ปี	 พ.ศ.๒๔๘๘)	 ภาคเอกชนภายใต้ระบบทุนนิยม 

ที่เน้นการเติบโตของธุรกิจ	 ได้นำามาใช้

อย่างแพร่หลาย	 ครับ	 อย่างท่ีผมได้รับใช้

ท่านในประเด็นเรื่อง	 การบริหารจัดการ

ภาครฐัแนวใหม่	(New	Public	Management 

หรือ	 NPM)	 ว่าได้มีการนำาเอาแนวคิด	 

การจัดการในภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ	

ดังนั้น	 การจัดทำาข้อตกลงผลงาน	 หรือ 

การรับรองผลการปฏิบัติงาน	 หรือที่ระบบ

๔ถ้าท่านสนใจศึกษาในรายละเอียดก็ค้นจาก	Internet	ได้ครับ	มีมากมายทั้งภาษาไทย	และภาษา		 

	ต่างประเทศ



52  แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำาคำารับรองปฏิบัติราชการ

ราชการไทยเรียกว่า	 การจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการ	 จึงได้ถูกนำามา

ใช้ในระบบราชการ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายของรัฐบาล	 ไปยังกระทรวง	

กระทรวงก็ถ่ายทอดไปยังกรมและจังหวัด	 กรมและจังหวัดก็ถ่ายทอดต่อไป

ยงัหน่วยงานและหน่วยงานต้องถ่ายทอดต่อไปยังบคุคล	เป้าหมายการดำาเนนิ

งานกจ็ะถ่ายทอดจากประเดน็ใหญ่	แล้วกถ่็ายถอดเป็นตวัชีว้ดัย่อยเลก็ลงไป

ตามลำาดบัขัน้ เพือ่ให้ทกุหน่วยง�น ส่วนง�น และผูป้ฏบิติัง�นประส�นก�ร

ปฏิบัติไปในทิศท�งเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเป้�หม�ย

ใหญ่เดียวกนั และเพือ่เสรมิสร้�งก�รบรหิ�รจดัก�รบ้�นเมอืงทีด่ด้ีวยครบั 

น่ีคือเหตคุำาตอบของคำาถามทีว่่าทำาไมจงึต้องทำาคำารบัรองการปฏบิตัริาชการ

ครับ
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สรุปความเป็นมาและความรู้พื้นฐาน

  ทั้งหมดทั้งปวง	 หากเล่าให้สั้นลงนะครับ	 ก็จะได้ประมาณว่า	
การบริหารภาครัฐใน	 ยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลความคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่	 ซึ่งเป็นการประยุกต์จากภาคเอกชน	ที่เน้นการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์	 ท่ีจะต้องมีการกำาหนดวิสัยทัศน์	 ยุทธศาสตร์
การดำาเนินงาน	 และ	 มีการวัดผลงานท่ีเป็นรูปธรรม	 ที่จะนำาไปสู่การ
บรหิารจดัการบ้านเมอืงทีด่	ีแนวทางการวดัผลการดำาเนนิงานในปัจจุบนั
ได้รับอิทธิพลจากวิธีการวัดผลโดยเทคนิค	Balanced	Scorecard	และ
การจัดทำาแผนที่ยุทธศาสตร์	 และเพื่อให้มีการนำาวิสัยทัศน์	 และ
ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ	 ก็ได้มี	 การประยุกต์ใช้แนว
ความคิดทฤษฎีว่าด้วยสำานักงานใหญ่-สาขา	หรือ	Principal	–	Agent	
Theory	มาใช้ในการกระจายภาระหน้าที่รับผิดชอบจากสำานักงานใหญ่	
ลงสู่สาขา	และจากสาขาลงสู่บุคคล	และแต่ละภาระหน้าที่รับผิดชอบก็
ต้องมีการกำาหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 การมีเป้าหมาย	
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนี้	จะทำาให้มีการประสานการดำาเนินงานให้ไป
ในทิศทางเดียวกันและมุ่งสู ่ผลสำาเร็จ	 ในภาพรวมร่วมกัน	 การท่ีจะ
สามารถจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงานประจำาปีได้ดี	 ก็จำาเป็นจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่เล่ามาแล้วข้างต้นก่อน	 ครับ	 ลองเปรียบ
เทียบหน่วยงานของท่านนะครับว่า	 เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาลคืออะไร	ของกระทรวงคืออะไร	ของกรมคืออะไร	ของหน่วยงาน
คืออะไร	และของตัวท่านเองคืออะไร	ถ้าท่านทราบหรือเห็นแนวทางที่
จะทำาให้ทราบออกมาแล้ว	 แสดงว่าเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่มิติแห่งการ
ปฏบิตัเิพือ่จดัทำาคำารบัรองในส่วนที	่๒	จบภาคทฤษฎพ้ืีนฐานครับ	ต่อไป
ผมจะชวนคุยเรื่องการจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราชการตรงๆ	นะครับ
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  ส่วนที่สอง การจัดท�าค�ารับรองปฏิบัติราชการในส่วน
ราชการไทย 

  เรื่องเล่�ก่อนลงมือ

 

   องค์ก�รเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต

   

	 	 อย่างที่เราได้เสวนากันในส่วนที่	๑	แล้วนะครับว่าระบบบริหาร

ราชการในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลในการดำาเนินงานแนวความคิดจากการ

บริหารจัดการของภาคเอกชน	ซึง่เรยีกว่า	การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม่	

(New	 Public	Management	 หรือ	 NPM)	 นะครับ	 การบริหารงานแบบ 

นี้เนี่ย!..เขาเน้นการดำาเนินงานเพื่อมุ่งให้เกิดผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน	

ท่านคงจำาความแตกต่างของคำาว่าเสรจ็และสำาเรจ็	ได้นะครับ	การทำางานแบบ

ดั้งเดิม	(ยังไม่ได้เสริม)	เน้นการดำาเนินการตามกระบวนการ	ตามระเบียบถ้า

ถกูต้องตามระเบียบข้ันตอน	ถือว่าเสรจ็	(จบกระบวนการแล้ว)	แต่การบรหิาร

จดัการภาครฐัแนวใหม่	เน้นผลสำาเรจ็	คอื	เสรจ็แล้วต้องส่งผลให้เกดิประโยชน์	

หรือคุณค่าของการดำาเนินงานตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ด้วย	 (กลัว

ท่านลืมไปว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น	เรียก	goal	ว่าจุดมุ่งหมาย)	จึงเป็นการ

ต่อยอดมุมมองของผลการดำาเนินงานออกไปอีก

	 	 หากจะคุยเรื่องจุดมุ่งหมาย	หรือ	ป้าวปาโสง	 เนี่ย!..	 (ง่วง	 และ

หาวครับ)	ขอมององค์การ	เหมือนสิ่งมีชีวิตหน่อยละกันนะครับ	สิ่งมีชีวิตทั้ง

หลายมจีดุมุง่หมายกค็อื	มชีวีติอยูร่อดและมลีกูหลาน	สบืต่อเผ่าพนัธุ	์แต่การ

ที่จะให้มีชีวิตรอด	สิ่งมีชีวิตนั้นๆ	ต้องดิ้นรน	ขวนขวาย	ต่อสู้	และแต่ละกลุ่ม

อวัยวะก็จะต้องประสานงานกันระหว่างกลุ่ม	 และภายใต้กลุ่มก็ยังมีอวัยวะ
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อื่นๆ	ย่อยๆ	ลงไปอีกจนถึงระดับเซล	(cell)	ฮ่าๆๆ	คนละเซลล์	(sale)	กับ 

อีตาขายเครื่องใช้สำานักงานเมื่อปี	 ๒๕๒๙	 นะครับ	 เพื่อความแหลมคมใน

การนำาเสนอขอยกตวัอย่างหน่อยละกนันะครบั	กลุม่ทางเดินอาหารท่านรู้มัย้

ครับอาหารมันเดินทางไกลมากนะ	ท่านลองนึกดูสิ	จากมือ	ฮ่าๆๆ	เข้าปาก	

จากปากเข้าหลอดอาหาร	 แล้วเข้ากระเพาะอาหารเคล้าแป้งแต่งนำ้าดี	 

(ซึ่งผลิตมาจากตับและเก็บไว้ท่ีถุงนำ้าดีแล้วส่งต่อทางท่อนำ้าดี)	 แล้วเข้า

ลำาไส้เล็กทีค่ดเค้ียวร้อยโค้ง	(เมาเลยครบั	นกึถงึตอนไปแม่ฮ่องสอน)	ก่อนเข้า

โค้งใหญ่เข้าลำาไส้ใหญ่	 หลบไส้ติ่งนิดนึง	 แล้วเข้าสู่ทางตรงถ้าเป็นทางเดิน

อาหารเด็กก็ติดไฟแดงท่ีด่านซึ่งเหนี่ยวแน่น	 แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเก่า

หน่อยเป็นไฟดำา	ถ้าเป็น	ส.ว.	(สงูวยั)	กอ็าจจะเป็นทางม้าลาย	(ใช้งานมานาน

มากจนมรีิว้รอย)	คอืมองซ้าย

แลขวาก็จะผ่านออกมาสูด

อากาศนิดนึงแล้วดำานำ้าหาย

ไปเลย	 ฮ่าๆๆ	 พักนิดหน่อย 

กเ็ดินทางตามท่อถ้าเป็นบ้าน

ก็อีก	๑๐	เมตร	ถ้าเป็นคอนโด 

สูงๆ	 ก็เดินทางอีกยาว	 เกิด

เป็นอาหารนี่เหนื่อยมั้ยละ

ครับ	 เดินทางยาวไกลจนเขา

เปลี่ยนชื่อให้ละกัน

	 	 นอกจากนั้นนะครับ	 ถ้าสังเกตดีๆ	 อวัยวะแต่ละจุดในระบบ 

เดยีวกนัเนีย่..กม็เีป้าหมาย	การทำางานทีช่ดัเจนนะครบั	เช่น	ปากจะต้องเคีย้ว

นานเท่าไหร่	กระเพาะต้องย่อยให้เสรจ็เมือ่ไหร่	ถ้าย่อยไม่ได้จะต้องทำาอย่างไร	

ลำาไส้เล็กก็ต้องย่อยและดูดสารอาหารให้เสร็จ	แล้วรีบส่งต่อไปให้ลำาไส้ใหญ่	
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ลำาไส้ใหญ่ก็จัดการปั่นหมาด	 (อย่าให้แห้งมากเพระถ้าแห้งไปจะเคลื่อนตัว

ลำาบากไม่ทันเปิดด่านตอนเช้า)	แล้วก็ส่งไป	ที่ด่าน	ด่านก็ต้องรีบเปิดเพราะ

ถ้าไม่เปิดติดอยู่นานอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น	ทำาให้เกิดอาการแอร์เสีย	คือร้อนใน

นี่เป็นสภาวะที่ธรรมดา	 นะครับ	 แต่ถ้าเป็นสภาวะเร่งด่วนแล้ว	 การทำางาน

ของทุกอวัยวะในกลุ่มก็ต้องตีตราด่วนท่ีสุดท่ีหัวขบวนครับ	 เช่น	 ถ้าหลุด

หลอดอาหารเข้าไปอยู่ในกระเพาะแล้วก็ต้องอ้วกออกมา	 ถ้าหลุดเข้าไปใน

ลำาไส้แล้วกต้็องระบายออกให้เรว็ทีส่ดุ	กท้็องเสยีไงครบั	นีเ่ป็นสภาวะธรรมดา

ที่อวัยวะมีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ	รับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มกำาลัง

ความสามารถนะครับ	 คืออวัยวะแต่ละส่วนทำางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 

มีเป้าหมายส่วนตัว	 รับผิดชอบหน้าที่ตนเอง	 เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ใหญ่ไง	

เพื่อความมีชีวิตรอด	ไม่ให้ภัยมากลำ้ากราย	

	 	 นี่เป็นเพียงกลุ่มงานทางเดินอาหารกลุ่มเดียวนะครับ	 แต่ที่จริง

แล้วกลุ่มนี้จะต้องประสาน	 การดำาเนินการกับกลุ่มอื่นๆ	 อีก	 กลุ่มประสาท	

กลุม่ข้อ	กลุม่กระดกู	กลุม่หคูอจมกูปาก	กลุม่เลอืดและ	สารคดัหลัง่	และกลุม่

องค์กรอิสระ	(ฮ่าๆๆ)	ไม่ขึ้นกับใคร	แล้วยังมีกลุ่มจิตใจ	อารมณ์อีกต่างหาก	

แต่ละกลุ่มต้องทำางานประสานกนัเพือ่เป้าประสงค์ใหญ่คอื	ทำาให้เจ้าร่างกาย

น้ีมีชีวิตรอด	การทำางานประสานกนัอย่างลงตวัจำาเป็นต้องมรีะบบตรวจสอบ

และแก้ไขสถานการณ์ของแต่ละอวยัวะ	และภาพรวมของทัง้ร่างกายทีดี่เยีย่ม	

หมายความว่าทกุส่วนต้องตืน่ตวักบัผลงานของตนเองอยูเ่สมอ	จงึจะสามารถ

ฝ่าฟันให้มีชีวิตรอดอยู่ได้	 หมายความว่า	 อวัยวะทุกส่วนจะต้องรู้ถึงสภาพ 

การทำางานของตนเองว่ามีเป้าหมายอย่างไร?	 ต้องมีความสามารถอย่างไร?	

ต้องประสานกบัอวยัวะส่วนอืน่อย่างไร?	มภีารกจิใดทีจ่ะต้องทำาให้สำาเรจ็ร่วม

กับอวัยวะอื่น	 (ฮ่าๆ	ตัวชี้วัดร่วม)	มีภารกิจใดที่ทุกอวัยวะต้องทำา	 (ต่อไปจะ

กลายเป็นตวัชีว้ดับงัคบั)	และภารกจิใดทีด่แีล้วอยากทำาและทำาแล้วจะทำาให้

สุขภาพร่างกายดีขึ้น	(ต่อไปจะกลายเป็นตัวชี้วัดเลือก)	ห้ามทะเลาะกันหรือ
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เกี่ยงกัน	 ใครมีหน้าท่ีอะไรก็ทำาให ้

ดีที่สุด	

	 	 สมมติอย่างนี้นะครับ	

ถ้าหากว่าบังเอิญว่าเจ้าร่างกาย

เลอืก	“ตวัชีว้ดัเลอืก”	ทีจ่ะดืม่เหล้า	

ฮ่าๆๆ	 ระบบสอดแนมรายงานว่ามี

สิ่งแปลกปลอมเข้ามา	 สมองสั่ง

กระเพาะบีบตัว	ส่งเหล้าคืนออกมา	ร่างกายก็ปลอดภัย	(แต่ผมก็อยากเสี่ยง

ภัยแบบนี้อยู่นะครับ)	แต่อันตรายจะตามมาตรงนี้แหละครับ	หากสมองเห็น

ว่าไอ้หน่วยสอดแนมมันรายงานอยู่เรื่อยๆ	รำาคาญมันปล่อยให้เหล้าเข้าปาก

ไหลต่อลงกระเพาะเรื่อยๆ	 เถอะ	 กระเพาะเห็นสมองซึ่งเป็นผู้สั่งวางเฉย	 

รู้ว่ามันไม่ดีอยู่แต่เมื่อสมองซึ่งเป็นคนสั่งยัง	 ไม่สนใจ	 “ข้�ปล่อยมั่งว่ะ”  

เจ้าลำาไส้เล็กก็ส่งต่อและควบคุมไม่ทันเพราะระยะหลังเหล้ามันเข้ามาเยอะ	

แถมยังมีทั้งเสือเข้ามาด้วย	๑๑	ตัว	ทั้งสิงห์	ทั้งช้าง	ทั้งม้า	และเบียร์คอแมว	

(ไม่รูต้อนนีย้งัมขีายอยูห่รอืเปล่า)	กเ็ลยปล่อยแอลกอฮอล์ซ่ึงอยูใ่นเหล้าเข้าไป

ในกระแสเลือด	 เลือดถึงกับเซ	 ต้องรีบไปพึ่งปอดให้ช่วยฟอกออกทาง 

ลมหายใจเผื่อว่าคนใกล้ชิดจะได้กลิ่นจะได้ช่วยบอกให้เจ้าร่างกายนี้เลิก 

กินปอดอย่างเดียวไม่พอรับมือ	 หัวใจต้องช่วยเร่งปั๊มเลือดไปตับ	 ตับเป็น

อวัยวะที่มีใหญ่ที่สุดนี่ครับ	 ในช่องท้องน่ะ	 เขายอมใครซะเมื่อไหร่	 เห็น

แอลกอฮอล์ปุป๊	โดยเข่าลอย	ต่อยหมดัฮคุถกูสะดอื	เตะก้านคอนะหรอืรกัษา

ชื่อรักเกียรตินักมวย	 ชุลมุน	 หวังเอาเงินรางวัลจากแอนตาซิล	 ขนาดคู่มวย 

ดเุดอืดประจำาสปัดาห์จากช่องเจด็ส	ียงัสูไ้ม่ได้เลยนะครับ	ไม่เพียงเท่านัน้นะ

ครับไตก็ต้องทำาหน้าที่สกัดเอาแอลกอฮอล์ไปเก็บไว้ที่ศูนย์ควบคุมใกล้ด่าน

ประตูนำ้า	 (เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะ)	 เต็มแล้วเต็มอีก	 ปล่อยแล้วปล่อยอีก	
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เฮ้ย!	 เจ้าสมองติดลมแล้ว	 เจ้าปากก็ติดลมกับเขาเหมือนกัน	 เมาได้ที่ร้อง

คาราโอเกะไม่หยุด	“จั่งซี่มันต้องถอน	จั่งซี่มันต้องถอน	จั่งซี่มันต้องถอน...” 

เอาเข้าไป	สมองกับปากสนุกครับ	ส่วนอวัยวะอื่นๆ	ปั่นป่วนแล้วครับ	และ

ท้ายสดุเมือ่โดยเหล้าป่วนบ่อยๆกเ็ริม่เคยชนิและปล่อยวาง	ฉนัจะอยูข่องฉนั

อย่างนี้	เหนื่อยก็ไม่ทำา	ขออยู่ฆ่าเวลาไปวัน

	 	 ฝ่ายทางด้านตับ	 ทำางานหนักมาเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ในฝ่าย	

หรือ	 เซล	 (cell)	 ก็เริ่มตายและสะสมกันเป็นก้อนแข็ง	 เรียกว่าตับแข็ง	 

บางรายก็โชคดีตับแข็งโตเร็วกลายเป็นมะเร็ง	ดีที่เคยเป็นหน่วยผลิตนำ้าย่อย

ก็เริม่ฟุ้งซ่าน	(ดซ่ีาน)	ตากบ็วชเป็นหลวงตา	ฮ่าๆ	ห่มสเีหลอืง	ไตกอ็ยูใ่นระดบั

เอ็กซ์	(ใกล้จะวายแล้ว)	สมองก็ตื้อ	หลอดเลือดก็ตีบ	ปากก็เลิกเคี้ยวดื่มอย่าง

เดียว	 (อาจจะกินบ้างมะขามเปียกจิ้มเกลือ)	 เมื่อดื่มอย่างเดียวก็ไม่มีแรงอัด	

ด่านสุดท้ายปลายลำาไส้ตรงก็ไม่ทำางาน	เมื่อระบบติดขัดจากคน	ไม่นานก็จะ

กลายเป็นศพครับ	ตายไม่เหลือ!...		

	 	 องค์การภาครัฐ	 หรือหน่วยงานภาครัฐ	 ดูสิ	 เป็นหน่วยงานที่มี

ขนาดใหญ่มาก	โดยภาพรวมก็มีเป้าหมายสูงสุด	หรือจุดมุ่งหมายสูงสุด	หรือ	

ป้าว...ปาโสง	 (หาวครับ)	 สูงสุด	 ก็คือ	 ทำาให้คนท่ีอยู่ในรัฐ	 มีความสุข	 และ 

ให้รัฐมีความมั่นคงถาวร	 มีบางช่วงเขาก็บอกว่า	 อยู่ดีมีสุข	 (ผมก็ไม่เคยเห็น

ใครบอกว่าเป็นรัฐบาลแล้ว	“อยู่ทุกข์ มีร้อน”	หรอกครับ)	นั่นคือที่มาหรือ

เหตผุลทีม่กีารต้ังรฐับาลหรอืหน่วยงานราชการ	เหตผุลของการก่อตัง้นีแ่หละ

ต่อไปนีเ้ราจะเรยีกมนัว่า	“ภ�รกจิ”	(missions)	ยกตวัอย่างเช่น	ภารกจิของ

กระทรวงมหาดไทย	คือ	บำาบัดทุกข์	บำารุงสุข	เข้าแก๊ปแล้วยังที่นี้	

	 	 ถ้าเปรยีบเทยีบระบบการบรหิารงานของรัฐไทย	(หรือจะเรียกว่า

ราชการประเทศไทยก็แล้วแต่ท่านจะตีความ)	 เป็นร่างกายมนุษย์	ท่านก็จะ

เห็นได้ว่า	สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอวัยวะที่ใหญ่ๆ	นะครับ	ก็มีกลุ่ม
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นิตบิญัญตั	ิกลุม่ตลุาการ	กลุม่บรหิาร	

และกลุม่ทีเ่ป็นต่อมอสิระ	(ผมหมายถึง

องค์กรอิสระนะครับ)	 ตามหลักการ

แล้วหลายๆ	 กลุ่มน่ีจะต้องประสาน

งานและคอยเตอืนกนัและกนันะครบั	

เพื่อให้ร่างกายประเทศนี้มีภูมิคุ้มกัน	

เจริญรุ ่ ง เรืองและปลอดภัยจาก 

โรคาพยาธิ	 โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีภารกิจ	และอำานาจหน้าที่แตกต่างกันออก

ไป	และแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งย่อยอวัยวะหรือหน่วยงานลงไปอีก	ฮ่าๆๆ	

อย่างกลุ่มอวัยวะบริหารเนี่ยนะ…	 ก็จะแบ่งเป็นกระทรวง	 ๒๐	 กระทรวง	

แต่ละกระทรวงกจ็ะแบ่งเป็นหลายๆ	กรม	แต่ละกรมกจ็ะมหีลาย	สำานกั/กอง/

กลุม่งาน	แต่ละกลุม่งานกอ็าจจะมหีลายฝ่าย	แต่ละฝ่ายกอ็าจจะมหีลายงาน	

แต่ละงานกม็หีลายเจ้าหน้าที	่นอกจากนัน้	ยงัมหีน่วยงานทีเ่ป็นจงัหวดัอำาเภอ	

ตำาบล	หมู่บ้าน	และองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกเกือบหมื่นแห่ง	สรุปแล้วมีคน

ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 ลูกจ้างประจำา	 ลูกจ้างชั่วคราว	

หลายล้านคนครับ	 ท่านลองนึกดูนะครับว่าหากอวัยวะส่วนใด	 ส่วนหนึ่ง

อุเบกขา	แปลว่าวางเฉย	และไม่สร้างผลงาน	เหมือนสมองตอนเมา	ร่างกาย

นี้จะอยู่ได้หรือไม่	

  ระบบร่างกายของคนเรานะครบั	สามารถตรวจสถานภาพอวยัวะ

ภายในได้ในหลายวธิคีรบัการถามคำาถาม	(เช่น	นอนหลบัดมีัย้!..ตอนหลบัไม่รู้

สึกตัวครับหมอตอบไม่ได้หรอก)	 ฉายเอ็กซเรย์ทีซีสแกน	 ตรวจอุจจาระ	

ปัสสาวะ	ตรวจเลือด	คลำาดู	รวมทั้ง	ส่องกล้อง	จ๊กเบิ่ง	(ตรวจภายใน)	แต่ไม่

รวม	ถำา้มอง	กเ็ป็นวธิทีีส่ามารถบอกได้ว่าอวยัวะทำางานได้มาตรฐานตามเป้า

หรือไม่	 หมายความว่าถ้าตรวจร่างกายแล้วก็จะเห็นได้ว่า	 มิติม้�	 คือ	 
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องค์ประกอบหรอืมติทิีจ่ะทำาให้สขุภาพดไีปข้างหน้าเป็นอย่างไร	ยกตัวอย่าง

ง่ายๆ	นะครบัแค่เจาะเลอืดและนำาไปผสมสารโน่นนี	่เอาไปแกว่งหนแีรงโน้ม

ถ่วงโลก	ก็จะรู้ได้ว่า	ตับ	ไต	ไขมัน	เม็ดเลือดขาว	แดง	ฮีโมโกลบิน	นำ้าตาล	 

กรดยรูคิ	เพราะแต่ละส่วนกม็เีกณฑ์มาตรฐานในการวดัอยูแ่ล้ว	ตัวอย่างเช่น	

ถ้าค่า	SGPT	หรือ	SGOT	เกิน	๔๐	ฮ่าๆๆ	มีแววเป็นตับอักเสบ	ครับ	ให้รีบ

ไปรักษาหมอ	 ขออภัยครับไปให้หมอรักษา	 ผมเป็นมาแล้ว	 กินยาลดไขมัน

และวิตามินอี	เพื่อบำารุงตับมาเป็นปีแล้ว	เห็นมั้ย	พอรู้ปุ๊ปก็รักษาปั๊ป	ผมอยู่

อกีนานครบั	วนัน้ีท่านตรวจร่างกายหรอืยงัล่ะ	ยงัเหรอ	ฮ่าๆๆ	อยูใ่นกลุม่เสีย่ง	

ถ้ากลวัตดิเช้ือเอดส์เพราะอยูใ่นกลุม่เสีย่งแล้วไม่กล้าตรวจ	ตรวจแต่อย่างอืน่

โดยไม่ต้องตรวจเอดส์ก็ได้	ครับ…J	

  ตรวจสุขภ�พหน่วยง�น

  

	 	 ทีน้ีลองย้อนกลับมาดูหน่วยงานของเราบ้างนะครับ	 เผื่อจะเห็น

อะไรผิดปกติบ้างจะได้รักษาได้ทันท่วงที	 ขอถามเหมือนหมอตรวจโรค 

นะครับ	เอาซัก	๗	คำาถาม	

	 	 ๑)	 ท่านรู้ไหมครับว่าหน่วยงานของท่าน	 เอาเป็นว่าหน่วยงาน

ต้นสังกัดใหญ่	 เช่น	 กระทรวง	 กรม	 จังหวัด	 หรือ	 องค์กรปกครองท้องถิ่น	 

ของท่านมีภารกิจอะไร	มีนโยบายของผู้บริหารหรือวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างอะไร	

มเีป้าหมายอย่างไร?	หากตอบว่าไม่	แสดงว่าท่านไม่เหน็เป้าหมายในภาพรวม

ขององค์การ	

	 	 ๒)	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน	 (สำานักงาน)	 ท่านมีกี่ประเด็น	 อะไรบ้าง	 และทำาให้ได้เท่าใด?	 

ถ้าตอบว่าไม่	แสดงว่าท่านยังไม่เห็นทิศทางและเป้าหมายการดำาเนินงาน	
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	 	 ๓)	 ท่านทราบหรือ

ไม่ว่าหน่วยงานของท่านมกีจิในที่

จะต้องทำาให้บรรลุวิสัยทัศน์และ

เป้าหมายยุทธศาสตร์หรือไม่?	

หากตอบว่าไม่	แสดงว่าท่านยงัไม่

ทราบพันธกิจของหน่วยงานของ

ท่าน	

	 	 ๔)	 ท่านตอบได้หรือ

ไม่ว่าหน่วยงานของท่านต้องการสร้างสิ่งพึงประสงค์ที่หน่วยงานของท่าน 

มุ่งมั่นจะให้สำาเร็จ?	 ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าท่านยังไม่ทราบเป้าประสงค์ 

หน่วยงาน	ของท่าน	

	 	 ๕)	 ท่านตอบได้หรือไม่ว่างานที่ท่านทำาตอบสนองต่อพันธกิจ	

และเป้าหมาย	 การดำาเนินงานของหน่วยงานหรือไม่	 อย่างไร	 ถ้าตอบไม่ได้

แสดงว่า	 มีแนวโน้มว่าการทำางานของท่าน	 ยังไม่สอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	

	 	 ๖)	 ท่านมีงานทำาหนักมาก	ยุ่งและวุ่นวาย	ปวดหัว	ทุกวัน	แต่ก็

บอกไม่ได้ว่าตนเองได้ผลงานอะไร	ถ้าตอบว่าใช่	แสดงว่าท่านมีงานเยอะแต่

ไม่มีผลงาน	

	 	 ๗)	 เพื่อนของท่านก็เป็นเหมือนท่านใช่หรือไม่	 ถ้าตอบว่าเป็น	 

ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์	ก็แสดงว่า	Chip	หาย	แล้วครับ	คือหมดสภาพ	เป็นต่าง

คนต่างทำา	 ฝุ่นตลบ	 แสดงว่า	สุขภ�พของหน่วยง�นกำ�ลังแย่หนักขน�ด 

“มืดมน	อนธกาล	เหมือนดั่งขอทาน	ตาบอดมองไม่เห็น	จะหาสิ่งใดก็ไม่เป็น	

ประหนึ่งเช่น	 อสูรโกรธา”	 เหมือนเพลงท่านอาจารย์สีเผือก	 วงดนตรี	 

คนด่านเกวียน	 ร้องไว้ครับ	 คือว่ามองไม่เห็นทั้งมิติม้า	 หรือมองไปข้างหน้า	

และมิติกิเลน	หรือมองไปข้างหลัง	
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	 	 ถงึแม้ว่าบางท่านอาจจะตอบว่ารูบ้างข้อนะครบั	แต่ว่าไม่สามารถ

ตอบได้ทุกข้อ	หากการดำาเนินงานยังอยู่ในสภาวะนี้อีกต่อไป	ก็ยังแสดงว่ามี

โอกาสที่จะทำาให้เกิดข้อผิดพลาดแก่ระบบโดยรวมได้	 มันมิใช่เร่ืองเล็กนะ 

ถ้าย้อนกลบัมาเทียบร่างกายนะครบั	สมมตว่ิาลำาไส้ตรง	มทีศิทาง	การดำาเนนิ

งานที่ผิด	ส่งกากอาหารย้อนขึ้นมาลำาไส้เล็ก	 เลยทำาให้ส่วนล่างสุดปิดประตู

ถาวร	อาฮ้า!!!	อะไรจะเกิดขึ้นเล็กหรือเปล่าล่ะท่านว่า	ถ้าสุขภาพหน่วยงาน

แย่	 คือ	 องค์ประกอบของหน่วยงานทำางานในลักษณะต่างคนต่างทำา	 ไม่ได ้

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันแล้ว	 เราก็จะหาผลการดำาเนินงานของหน่วยงาน 

ไม่เจอครับ	พอตอบได้ก็แค่กิจกรรมประจำาวันของตนเอง	การตรวจสุขภาพ

ของหน่วยงานจึงสำาคัญนะครับ“วันนีค้ณุตรวจสุขภ�พของคุณ และหน่วยง�น

ของคุณ หรือยัง?”	 เตง	 ตูเลงตูเลง	 หน่วยงานคุณเป็นมะเร็งหรือเปล่า?	 

(ได้มาจากลูกตอนเรียนอนุบาลครับ	แต่ที่ลูกร้อง	ร้องว่า	..แม่เอ็งเป็นมะเร็ง

หรือเปล่า..นิสัย)

	 	 นี่เป็นการสัมภาษณ์ย่อยๆ	 นะ	 เอ๊…	 เราจะตรวจสุขภาพ 

หน่วยงานของเราอย่างไรดี	อีกหนอ….ถึงจะเห็นทั้งมิติที่ไปข้างหน้า	และมิติ

ทีม่องข้างหลงั	จะเจาะเอานำา้ประปามาตรวจแบบเลือด	กไ็ม่ได้	จะตรวจคล่ืน

หวัใจก็ไม่รูอ้กซ้ายมนัอยูต่รงไหน	จะคลำาดคูวามผิดปกติกห็าทีค่ลำาไม่เจอหรือ

อาจจะเจออย่างอื่นเข้าไปเต็มหน้า	 จะไปทีซีสแกนหรือไปเอ็กซเรย์หรือ

อัลตราซาวด์ก็ไม่รู้จะยกหน่วยงาน

ไปอย่างไร	 หรือว่าโรงพยาบาลไหน

เขาจะรบั	ถ้ารบัแล้วเนีย่นะจะมาขอ

เบิกค่าตรวจโรคสำานักงานประจำาปี	

กองคลังจะยอมไหมหว่า	นึกไม่ออก

จริงๆ	ครับ	ว่าจะทำาอย่างไร	ถ้าเป็น
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เช่นนี้เราจะรู้ได้อย่างไรหนอว่าหน่วยงานเราจะมีสุขภาพดี	ประสานงานกัน

อย่างเป็นระบบ	เพือ่บรรลวุสิยัทศัน์ทัง้ของหน่วยงาน	(สำานกั/กอง/กลุม่งาน)	

ต้นสังกัด	และองค์การ	(กระทรวง	กรม	จังหวัด	อำาเภอ	และองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น)	อุ้ย...!	นึกออกแล้วครับ	ยังงี้ๆ	กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และหมอเขายัง

คดิวธิวีดัได้ออกมาเป็นตวัเลข	โอ้โฮ	ลมืจรงิๆ	ครบั	เพลโตสอนว่า	คณติศาสตร์

ที่แสดงความสัมพันธ์กันด้วยตัวเลขนี่นะมันจะทำาให้สามารถขจัดความ

ลำาเอยีง	ได้	เรากท็ำาได้เช่นกนันีค่รบั	วดัผลงานออกมาเป็นตัวเลข	สร้างระบบ

วัดผลงานทีถ่่ายทอดกนัลงมาจากระดบักระทรวง	กระทรวงมายงักรม	กรมมายงั

สำานกั	/	กอง	/	กลุ่มงาน	แล้วก็ถ่ายยังบุคคล	ตั้งเป้าให้ชัดและสอดคล้องกัน

เหมอืนเซลล์ขายของ	ตกลงกนั	แล้วกแ็ยกย้ายกนัไปทำางาน	เมือ่เป้าสอดคล้อง

กันงานก็เดินได้ถูกทิศทาง	 สู่ผลสำาเร็จร่วมกันท้ังองค์การ	 แบบนี้เรียกว่า	

“บูรณ�ก�ร”	 ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบเดิมท่ีไม่ประสาน	 ซึ่งผมเรียกว่า	 

“บ�นละน�ก”ู	ต่อไปนีก้จ็ะทำาการเริม่บูรณาการด้วยการถ่ายทอดเป้าหมาย

และตัวชี้วัดลงไปเป็นชั้น	ทีละชั้นๆ	ไปนะครับ

  ระดับชั้นก�รถ่�ยทอดตัวชี้วัด

  

  เม่ือกล่าวถงึการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัชีว้ดั	“ลง”	ไปเป็นชัน้

นะครับ	 ท่านก็คงจะพอมองเห็นนะครับว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดมันไหลมา

จากบนสูล่่าง	กล่าวคอื..ไหลมาจากระดบันโยบายของทางฝ่ายการเมอืงระดับ

ประเทศมาสู่ระดับกระทรวง	 ไหลจากระดับกระทรวงมาสู่ระดับกรม	 จาก

กรมมาสู่หน่วยงานระดับสำานัก/กอง/กลุ่มงาน	จากสำานัก/กอง/กลุ่มงานมา

สู่ฝ่ายหรืองาน	จากงานก็มาสู่บุคคล	นะครับ	(ผมใช้คำาว่า	“มา”	เนื่องจากว่า

ผมเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ปลายสุด	 แล้วมันไหลมาหาผม	 บางท่านอาจจะนึกได้
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ก่อนผมครับ	ว่าเป็นชั้น	“ล่าง	หรือ	ตำ่า”	สุด	ฮ่าๆๆ	ถ้าท่านนึกได้แสดงว่าผม

กำาลังทำางาน	 เพราะท่านกำาลังตามผมอยู่	 เป็นชั้นไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหา 

อยู่แล้ว)	 ที่ไม่มีปัญหาก็เพราะว่าโดยแนวความคิดในแต่ละชั้นก็หนีไม่พ้น	

“การกำาหนดผลงานที่แต่ละชั้นของการดำาเนินจะต้องทำาให้สำาเร็จ”	 ดังนั้น	

คำาทีท่่านทัง้หลายในวงการทำาคำารบัรองจะต้องพบ	กไ็ด้แก่	มติใินการดำาเนนิงาน 

ผลผลติ	เป้าหมาย	ตวัชีว้ดั	ข้อมลูพืน้ฐาน	เกณฑ์วดัหรือเกณฑ์การให้คะแนน	

ช่วงปรับเกณฑ์	 ผลการดำาเนินงาน	 คะแนนที่ได้	 คะแนนถ่วงนำ้าหนัก	 และ

คะแนนเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	 ซึ่งบางคำาเราได้เสวนากันมาพอสมควรแล้ว	 

แหละครับ	 และท่ีสำาคัญอีกอย่างนึงท่ีเราจะต้องเจอก็คือแบบที่ใช้ในการ 

ลงนามในการให้คำารับรอง	ครับ….	

	 	 เอาละครบั	ขอวกกลบัเข้ามาเรือ่งของลำาดับชัน้ของการถ่ายทอด

ตวัช้ีวัดและเป้าหมายอกีครัง้หนึง่นะครบั	เพือ่เป็นพืน้ฐานก่อนจะคยุกนัเรือ่ง

การลงนามในคำารับรองในอนาคตข้างหน้า	เริ่มเลยดีกว่าเนาะ	การถ่ายทอด

ตัวชี้วัดลงในแต่ละลำาดับชั้น	 จากบนสุด	 สู่ล่างสุด	 ไม่จำาเป็นจะต้องเป็นชื่อ 

ตัวชี้วัดเดียวกันเสมอไปนะครับ	 ทั้งนี้เพราะพันธกิจ	 และหน้าที่ของแต่ละ

ระดับ	 และแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน	 ตัวชี้วัดในระดับสูงขึ้นไปค่าของ

ข้อมูลจะเป็นลักษณะของ

สารสนเทศ	(information)	

คือข้อมูลที่มีการประมวล

ผลในรูปสถิติต่างๆ	 ท่ีมีมิติ 

ที่ เกี่ยวข ้องกันหลายมิติ	

ส่วนตวัชีว้ดัในระดบัทีล่งมา

ในระดับปฏิบัติการจะมี

ลกัษณะทีเ่ป็นเทคนคิทีเ่ป็น
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ลักษณะของผลผลิตเดี่ยว	หรืออาจจะพิจารณาในแง่ที่ว่าเป็นข้อมูล	 (data)	

หรอื	บางท่านก็เทยีบมนัว่าเป็นข้อมลูดบิ	กอ็ธบิายกนัดบิๆ	กนัแบบนีล้ะครบั	

ยากแล้วหรือครับ	เอาอย่างนี้	ลองดู	ตัวอย่างละกันนะครับ	

	 	 สมมติว่าในช่วงรณรงค์	 ๗	 วันอันตราย	ตอนเทศกาลสงกรานต์	

นะครับ	รัฐบาลบอกว่าปีมะโว้ที่ผ่านมา	มีผู้เสียชีวิตจากการจราจร	จำานวน	

๖๐๐	คน	จากประชากร	๖๐	ล้านคน	หรือประมาณ	๑	คนต่อแสนประชากร	

หมายความว่า	คน	๑	แสนคน	ตาย	๑	คน	(เป็นตัวเลขสมมตินะครับ)	หรือ

เฉลี่ย	จังหวัดละ	๗.๙	คน	(รวมกรุงเทพมหานคร)	จึงมีนโยบายให้ผู้เสียชีวิต

ลดลงในปีต่อไป	ให้ได้ครึ่งประมาณเกือบหนึ่ง	คือ	ให้เหลือผู้เสียชีวิตไม่เกิน	

๓๐๔	คน	หรือมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรไม่เกิน	๐.๕	ต่อแสน

ประชากร	 หรือเฉลี่ยไม่เกินจังหวัดละ	๔	 คน	 โดยให้ทุกหน่วยงานราชการ

ร่วมมือร่วมใจกันดำาเนินงานให้ประสบผลสำาเร็จ

	 	 หน่วยงานต่างๆ	ในระดบักระทรวงกแ็ปลงร่างรวมกนัเป็นกลีุและ

กุจอ	 โดยได้ตั้งเป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่ดำาเนินการประกอบด้วย 

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นตัวประสานงาน	หรือ

ทำาหน้าที่เลขานุการทำาหน้าที่ผูกโยงการทำางานของทุกหน่วยเข้าด้วยกัน	

คณะกรรมการเหล่านี้และครับก็จะช่วยกันหารือว่า	 ถ้าจะให้ได้เป้าดังกล่าว

แล้วเน่ีย	หน่วยงานใดจะต้องสร้างผลงานอย่างไร	กระทรวงคมนาคมบอกว่า

สิง่ทีเ่กีย่วข้องของกระทรวงคมนาคม	ได้แก่	เรือ่งของสภาพถนน	เครือ่งหมาย

จราจร	 ไฟส่องสว่าง	 และ	 สัญญาณเตือนภัย	 จะต้องสมบูรณ์	 โดยเฉพาะ

ทางหลวงแผ่นดิน	กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถนำารถพยาบาลเข้าไป

รบัผูป้ระสบอุบตัเิหตไุด้ภายใน	๒๐	นาทีหลงัจากทีไ่ด้รบัแจ้ง	สำานกังานตำารวจ

แห่งชาตกิต้็องตัง้ด่านตรวจตราในจดุท่ีเสีย่งต่อการเกดิอบุติัเหตุ	สำานกันายก

รัฐมนตรีต้องไปรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	กระทรวงมหาดไทย	จะต้อง
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ประสาน	การดำาเนนิงานกบัจงัหวดัให้ลดจำานวนผู้เสียชวีติให้ได้ตามเป้าหมาย

แล้วก็มีการตกลงดำาเนินการ	ในที่ประชุมเพื่อรับไปดำาเนินการ	ให้ได้ตามมติ

ที่ประชุม	เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ	ที่เล่ามาตรงนี้แหละครับ	นับเป็นการ

เริม่ต้นถ่ายทอดเป้าหมายและตวัชีว้ดัไปสูร่ะดบักระทรวงเพ่ือกระทรวงจะได้

นำาไปถ่ายทอดกระจายลงไปสู่หน่วยงานระดับกรมต่อไป	

	 	 ลองพิจารณากรณีของ

กระทรวงมหาดไทยดนูะครบั	หลงัจาก

รบัสายณัห์	(เป้า)	มาแล้ว	ก็มาพิจารณา

กันต่อครับ	 กระทรวงมหาดไทย	 ก็มี

การประชุมหารือมอบงานในหน้าที่

ให ้แก่หน่วยงานระดับกรม	 และ

จังหวัดไปดำาเนินการ	 กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยก็ให้สนับสนุนอุปกรณ์	 และบุคลากรเพื่อเตรียม 

ความพร้อมสนบัสนนุการดำาเนนิงานของจังหวดัและเป็นเจ้าภาพประสานงาน 

กรมการปกครองให้ไปรณรงค์กิจกรรมผ่านสายงานปกครองท้องที่และให้

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของจงัหวดั	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่มหีน้า

ที่ประสานการดำาเนินงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง	สำานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย	ทำาหน้าท่ีตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงาน	จงัหวดั

มีหน้าที่ดำาเนินการในพื้นที่เพื่อให้ได้ผลกการดำาเนินงานตามท่ีต้ังเอาไว้	 

คือเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่เกินจังหวัดละ	 ๔	 คน	 หรือ 

รวมไม่เกิน	๓๐๔	คน	นั่นเอง	

	 	 เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็แสดงว่ามีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ลงถึงกรมต่างๆ	และจังหวัดต่างๆ	แล้วครับ	แต่อย่างไรก็ตาม	จังหวัดมิได้มี

พื้นที่หรือจำานวนประชากร	หรือ	พื้นที่ถนนที่เท่ากันนะครับ	จังหวัดที่มีพื้นที่
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เยอะ	คนเยอะ	รถเยอะ	และคนเมาแล้วขับเยอะ	กม็โีอกาสเสีย่งทีจ่ำานวนครัง้

ของอบุตัเิหตสุงูกว่าจงัหวดัท่ีพืน้ท่ีน้อยกว่า	รถน้อยกว่า	เมาน้อยกว่า	นะครบั	

พอดน้ีองชายผมเป็นคนโคราช	พ่อแม่ผมกเ็ป็นคนโคราช	ผมเป็นคนกรงุเทพฯ	

ครับ	 แต่ตระกูลผมเป็นคนอีสาน	 ฮ่าๆๆ	 ก็จะขอถือโอกาสเล่าเรื่องบ้าน 

น้องชายผมละกันนะครับ	 น้องชายผมเขาชอบร้องเพลงอยู ่เพลงนึง	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขานั่งกินเหล้า	 เวลาเขาร้องเมื่อใด	 หากร้องอยู่ 

นอกเขตโคราช	 ต้องวิ่งออกกำาลังเพื่อจะได้ปลอดภัยกันละครับ	 เพลงนี้ 

ร้องว่า	“กินเหล้า	เมาพับ	เขาไม่นับว่าลูกโคราช	กินเมาอาละวาด	ลูกโคราช

ล้านเปอร์เซน็ต์”	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าตวัคนโคราชเอง	หากดตูามเพลงนะครบั	

ก็เมาเอาเรื่องนะช่วงสงกรานต์เนี่ย	มีประชากรประมาณ	๒	ล้านคน	แถมยัง

เป็นทางผ่านคนภาคอสีานและพวกทีไ่ปเทีย่วอกีหลายล้านคน	จะกำาหนดว่า

ไม่เกิน	 ๔	 คนตามค่าเฉลี่ยก็จะเกินไป	 ทำาไม่ได้หรอกครับ	 ขอต่อรองน่ะ	 

ขอไม่เกิน	๑๕	คนละกนั	เนาะ...!	เพราะจงัหวดันครราชสมีา	ถ้าแบ่งออกเป็น

จังหวัดละ	 ๘	 อำาเภอก็ได้	 ๔	 จังหวัด	 แต่อยากเป็นหลานย่าโมเลยไม่ขอแบ่ง	

สมมตว่ิากระทรวงมหาดไทยตกลงนะครบั	ตกลงแล้วกล็งชือ่รบัทราบเอาไว้	เน่อ..

	 	 จังหวัดนครราชสีมาก็ต้องไปถ่ายทอดตัวชีว้ัดลงหนว่ยงานต่างๆ	

ละครับ	สาธารณสุขจะต้องนำารถพยาบาลไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน	๑๕	นาที	

หน่วยกู้ภัย	อปพร.	ต้องไปถงึจดุเกดิเหตไุม่เกนิ	๑๕	นาท	ีตำารวจจะต้องมกีาร

ตั้งด่านตรวจให้ได้	 ๑๕๐	 จุดที่มีความเสี่ยง	 ประชาสัมพันธ์จังหวัดรณรงค์

ป้องกันอุบัติเหตุในทุกหมู ่บ้าน	 ทุกอำาเภอต้องเป็นหน่วยประสานการ 

ดำาเนนิงานในระดับอำาเภอ	และเป็นศนูยอ์ำานวยการปฏบิตักิาร	โรงพยาบาล

ชุมชนจะต้องมีแพทย์ประจำาตลอด	๒๔	ชั่วโมง	เอาคร่าวๆ	อย่างนี้ก่อนนะครับ 

หลงัจากตกลงกนัแล้ว	นะครบั	แต่ละส่วนกไ็ปดำาเนนิการในความรับผิดชอบ

ของตนเอง	ตามแผนผัง	นี่แหละครับ..!
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	 จากแผนผงัการดำาเนินงานกจ็ะเห็นได้ว่า	การดำาเนนิงานของทกุส่วน

มีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อสนับสนุนให้จำานวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน	 ๑๕	 คน	 ถ้าขาด 

ส่วนใดส่วนหนึง่กอ็าจจะกระทบต่อจำานวนผูเ้สยีชวีติทีอ่าจจะเพิม่ขึน้ได้	เช่น	

ถ้าหากไม่มีด่านตรวจ	ก็อาจจะทำาให้มีผู้เมาสุราแล้วขับรถหน้าบ้านน้องชายผม 

(ผู้เมาคือน้องชายผมเอง)	 อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นๆ	 ก็ได	้ 

ถ้าชนแล้วรอรถพยาบาลและรถกู้ภัยเกิน	๑	ชั่วโมง	ผู้ประสบอุบัติเหตุก็อาจ

จะติดอยู่ในรถ	อาจจะส่งผลให้คนที่มามุงดูเป็นลม	แล้วชาวบ้านคนอื่นที่เมา

เหล้าขับรถไปส่งโรงพยาบาล	 ไปชนกับรถกู้ภัยที่กำาลังวิ่งสวนมาที่เกิดเหตุ	

ตายซำ้าเข้าไปอีก	นะครับ	

	 	 เมื่อได้ตกลงเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานแล้วนะครับ	 แต่ละ

ส่วนก็จะต้องไปถ่ายทอดตัวชี้วัดให้แยกย่อยลงไป	 ลองมาดูงานของตำารวจ

บ้างนะครับ
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	 	 ตำารวจภูธรจังหวัด	 เชิญหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดมาหารือและ

กำาหนดว่ามจีดุอนัตราย	ทีจ่ะต้องตัง้ด่านตรวจเพือ่ป้องปรามมใิห้เกดิอบุติัเหตุ	

ณ	จุดใดบ้าง	ทุกสถานีตำารวจก็รายงานมา	อำาเภอ	บัวใหญ่บ้านน้องชายผม	

สำารวจแล้วพบว่ามี	 ๑๐	 จุด	 (หนึ่งในจุดนั้นคือที่หน้าบ้านน้องชายผมครับ	

อันตรายตอนเขาร้องเพลง	 เพราะเพลงมันท้าทายครับ)	 แล้วก็หารือกัน 

เพื่อกำาหนดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลดังตารางข้างล่าง	 

นี่แหละครับ

ระดับ/หน่วยงาน/

ชั้นงาน

ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน

ปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ประเทศ อัตราผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุการจราจร 

๑ คน ต่อแสน

ประชากร

 ๐.๕ คน 

ต่อ แสน

ประชากร

กระทรวงมหาดไทย ค่าเฉลี่ยจากอุบัติเหตุ

การจราจร ผู้เสียชีวิต

ต่อจังหวัด

๗.๙ คน/

จังหวัด

ไม่เกิน ๔ 

คน/จังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา จ�านวนผู้เสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุการจราจร

ของจังหวัด

๑๕ คน ไม่เกิน ๑๐ 

คน

ต�ารวจภูธรนครราชสีมา จ�านวนด่านตรวจวัด

ระดับแอลกอฮอล์

๑๐๐ จุด ๑๕๐ จุด

ต�ารวจภูธรบัวใหญ่ จ�านวนด่านตรวจวัด

ระดับแอลกอฮอล์

๕ จุด ๑๐ จุด

เจ้าหน้าที่ สภ.บัวใหญ่ จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติ

งานในด่าน

ไม่ต�่ากว่า ๒๐ 

ชั่วโมง

ไม่ต่�ากว่า 

๓๕ ชั่วโมง
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	 	 จากตารางจะเหน็ได้ว่า	มกีารตัง้ค่าเป้าหมายและตวัชีว้ดัในระดบั

ประเทศ	 และถ่ายทอดมาเป็นระยะจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 อย่างที่ได้

นำาเรียนมาแล้วนะครับว่า	 ตัวชี้วัดในแต่ละระดับของการปฏิบัติงานอาจจะ

เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้เนื่องจากขอบเขตในการทำางานและระดับ 

เป้าหมายตลอดทั้งผลผลิตที่ต่างกัน	ยกตัวอย่าง	ในกรณีตัวชี้วัดระดับบุคคล

ที่วัดกันที่จำานวนชั่วโมงปฏิบัติงาน	 แต่ระดับ	 หน่วยงานวัดกันที่จำานวน 

จุดตรวจ	 ช่ัวโมงปฏิบัติงานจะส่งผลต่อการตายน้อยลงอย่างไร?	 ไม่น่าจะ 

เกี่ยวกัน	คุณดารา	กพร.สป.มท.	เขาถามผมนะครับ

	 	 หากท่านขบัรถอยูแ่ถวบ้านผม	(กรงุเทพฯ	นะครบั	ยำา้...เพือ่นผม

เขาสงสัยว่าบ้านผมอยู่	เขตไหน?	ทำาไมที่อยู่บ้านผมยังมีหมู่ที่อยู่)	ตามป้อม

ตำารวจจะเห็นตำารวจปลอมยืนอยู่	พอเห็นตำารวจปลอม	ผมเนี่ย!!...	นะนิสัยดี

มากเลย	ขับรถเรียบร้อย	ผมถามพรรคพวกที่เป็นตำารวจแล้วว่าทำาไมจึงเอา

ตำารวจปลอม	(หุ่นตำารวจ)	มาตั้ง	(เป็นพรรคพวกกันเพราะผมไปจ่ายค่าปรับ

ให้เด็กๆ	ขับรถฝ่าไฟเหลืองนะครับ	 เลยรู้จักกัน)	 เขาตอบผมว่าเอามาใช้ใน

การป้องปรามครบัพวกขบัรถผดิกฎจราจร	ดไูกลๆ	เหมอืนจรงิๆ	การทีต่ำารวจ

มาตั้งด่านก็เป็นการป้องปราม	 มายืนเฝ้าป้อม	 หรือนั่งอยู่ในป้อมก็สามารถ

ป้องปรามได้	นอกจากนัน้	หากเกดิเหตจุะได้ไปถงึจดุเกดิเหตไุด้อย่างรวดเรว็	

แต่ว่าสงกรานต์ไม่มีใครอยาก

อยู่ก็เลยเป็นตัวชี้วัดบังคับให้

ทุกคนร่วมมือ	 เป็นเทคนิคการ

บรหิารครบั	แล้วค่อยไปหยดุวนั

อื่นเอา	 การที่ตำารวจมาปฏิบัติ

งานและนับชั่วโมงการทำางาน

อย่างเดียวก็ไม่สามารถทำาให้
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คนตายไมเ่กิน	๑๕	คนได้นะครบั	นีเ่ป็นเพียงการปฏบิตัิงานของเจา้หน้าทีใ่น

หน่วยงานเดยีว	ซึง่เป็นเพยีงส่วนเลก็ๆ	ส่วนหน่ึงของการดำาเนนิงาน	ทัง้ระบบ	

ยังมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่จะต้องดำาเนินการ	เช่น	แพทย์	และ

พยาบาลก็จะต้องมีช่ัวโมงทำางานเพิ่ม	 รถกู้ภัยต้องพร้อมตลอด	๒๔	 ชั่วโมง	

เป็นต้น	 หากแต่ละหน่วยงาน	 มีการถ่ายทอดพันธกิจผ่านตัวชี้วัดหากม ี

ข้อบกพร่อง	ณ	จุดใดก็จะทำาให้เห็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขได้ง่าย	ครับ…	

	 	 ตวัอย่างทีผ่มให้มาเป็นตวัอย่างเพยีงมติเิดยีวนะครบั	ถ้าเป็นอย่าง

กรณีที่จังหวัดถ่ายทอดตัวชี้วัดในมิติเดียวการกำากับการดำาเนินงานและ 

การวัดผลงานก็ไม่จำาเป็นต้องจัดสร้างเครื่องมือใหม่	 เพราะการประชุมกัน

และตกลงกันธรรมดาและแค่เขียนรายงานการประชุมอย่างเดียวก็เป็นการ

เพยีงพอ	แต่ในความเป็นจรงิแล้วการดำาเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานโดยทัว่ไปแล้วมคีวามซบัซ้อนและเชือ่มโยงกนัในหลายๆ	ประเดน็	

จึงทำาให้การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดลงไปสู่หน่วยงานและบุคคลที่มี

ประเด็นรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาจำานวนมาก	 โดยสรุปแล้วจะต้อง

ปฏบิตังิ�นใน ๓ กลุ่มง�นทีส่ำ�คญัได้แก่ ง�นทีด่ำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยหรอื

ยุทธศ�สตร์ ง�นที่เป็นอำ�น�จหน้�ที่ที่จะต้องดำ�เนินก�รประจำ� และ 

ง�นที่ได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินก�รร่วม	 การประชุมและตกลงกันอย่าง

กรณีตัวอย่างที่ได้นำาเสนอแล้วนะครับ	 ไม่สามารถจะจดจำาได้และจะยาก	 

ต่อการกำากับดูแลและวัดผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน	

	 	 ผมยำ้าอีกนะครับในยุคปัจจุบันมีวาทกรรมด้านการบริหารและ

วดัผลงานว่า	“ห�กวดัผลง�นไม่ได้กถ็อืว่�ไม่มผีลง�น”	นอกจากนัน้	ระบบ

ราชการยังมีการให้	“ร�งวัลต�มผลง�น”	 ดังนั้นเพื่อให้สามารถจดจำาและ

วัดผลงานได้ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	นะครับ	ท่านคงจำาได้ว่า

ราชการมีโบนัส	ซึ่งวัดจากผลการดำาเนินงานไงฮะ	จึงจำาเป็นจะต้องอาศัยวิธี
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การหรอืเครือ่งมอืในการวดัผลงานข้ึนมาเพือ่ให้สามารถจดจำาและวดัผลงาน

ที่มีความซับช้อน	 เชื่อมโยงการทำางานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายสูงสุด

ของหน่วยงาน	และสามารถใช้ประกอบการพจิาณาให้รางวลัหน่วยงาน	และ

บุคคล	ตามผลงานได้	เครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการดำาเนินการดังกล่าว	ซึ่งได้

ถกูนำามาใช้ในระบบราชการไทย	ในยคุปัจจบัุน	กค็อื	การจดัทำาคำารบัรองการ

ปฏิบัติราชการครับ	ในคู่มือนี้จะเน้นการจัดทำาคำารับรอง	การปฏิบัติราชการ

ระดับหน่วยงาน	(Division	Performance	Agreement	หรือ	DPA)	และ

การจดัทำา	คำารบัรองปฏิบัตริาชการระดบับุคคล	(Individual	Performance	

Agreement	หรือ	IPA)

  ก�รวัดผลง�นในยุคปัจจุบัน

  

	 	 ในการวัดผลงานในยุคปัจจุบันนะครับ	 เขานิยมใช้วิธีตัดเกรด 

การดำาเนินงานครบั	วธิกีาร	กค็ล้ายๆ	กบัสมยัเราเรยีนมธัยมหรอืมหาวทิยาลยั

นั่นแหละครับ	เอ้าลองระลึกชาติดูกันก่อนดีมั้ยครับว่าเขาตัดเกรดการเรียน

อย่างไร	สมมติว่าเป็นของผมละกันนะครับ	
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วิชา หน่วย

กิต

เกณฑ์การตัดเกรด คะแนน

เต็ม

คะแนน

ที่ได้

เกรด

ที่ได้

ผลคูณ

หน่วยกิต

และเกรด
๑ ๒ ๓ ๔

คณิตศาสตร์ ๓ ๕๐-

๕๙

๖๐-

๖๙

๗๐-

๗๙

๘๐ 

ขึ้น

๑๐๐ ๕๕ ๑ ๓

ภาษาไทย ๓ ๕๐-

๕๙

๖๐-

๖๙

๗๐-

๗๙

๘๐ 

ขึ้น

๑๐๐ ๖๒ ๒ ๖

วาดเขียน ๒ ๕๐-

๕๙

๖๐-

๖๙

๗๐-

๗๙

๘๐ 

ขึ้น

๑๐๐ ๗๙ ๓ ๖

พละศึกษา ๑ ๕๐-

๕๙

๖๐-

๖๙

๗๐-

๗๙

๘๐ 

ขึ้น

๑๐๐ ๘๕ ๔ ๔

รวม ๙ เกรดเฉลี่ย ๑๙/๙ = 

๒.๑๑

	 	 คงพอจะจำาได้นะครบัว่าในอดตีเราตดัเกรดกนัอย่างไร	แต่อย่างไร

กต็ามการตดัเกรด	ในยคุปัจจบุนัมคีวามละเอยีดของเกณฑ์เป็นคร่ึงเกรดด้วย	

คือมีช่วงเกรดเป็น	 .๕	 ของแต่ละเกรดด้วย	 ย้อนไปดูอดีตละกันนะครับ	 

จะเห็นได้ว่าแต่ละวิชามีหน่วยกิตไม่เท่ากัน	 จำานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา

ไม่เท่ากัน	วิชาที่ยากกว่าก็จะหน่วยกิตมากกว่า	ครับ	เช่น	คณิตศาสตร์และ

ภาษาไทย	จำานวนหน่วยกิตเท่ากับวิชาละ	๓	ครับ	ท่านคงจำาได้นะครับเวลา

ตัดเกรดอาจารย์ก็จะตัดเกรดตามช่วงคะแนนครับ	 วิชาที่ผมเก่งเป็นพิเศษ

เช่น	คณติศาสตร์	ผมกท็ำาคะแนนได้	๕๕	จากคะแนนเตม็	๑๐๐	พอมาดเูกณฑ์

การตัดเกรดแล้ว	 เฮ้...ผมได้เกรด	๑	 เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล	แม่ผมต้มไก ่

ใบมะขามเลี้ยงฉลองกันทั้งครอบครัว	 เนื่องจากว่าทุกครั้งจะติด	 ร.	หรือ	๐	

การที่ผมได้เกรด	๑	แสดงว่ามีความก้าวหน้าแล้ว	มาดูอีกวิชานึงที่ผมไม่น่า
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พลาด	 ทั้งๆ	 ที่จัดว่าง่าย	 แต่	“นำ้�หนัก”	 อุ๊ย	 หน่วยกิตตั้ง	 ๒	 ผมพยายาม 

จะทำาให้ได้เกรด	 ๔	 เพื่อให้เกรดเฉลี่ยดีข้ึน	 ตอนสอบวิชาวาดเขียนนะครับ	

ผมวาดรปูหมา	แล้ววาดสวยซะด้วย	เสยีดาย	!!..	แต่ถกูตัดคะแนนชือ่รูปภาพ	

เพราะรูปภาพผมที่จริงแล้วชื่อว่า	หมาผู้ทรนง	แต่ด้วยความ	รีบร้อนเพราะ

เวลาน้อยผมเขยีนใต้รปูผดิไปเป็นอกีคำาหนึง่ว่า	“ห�มผูท้รนง”	อยูใ่ต้รูป	คอื

ใส่สระอาผิดที่นิดเดียว	 อาจารย์เลยตัดคะแนนผมเนื่องจากว่าในรูปไม่มี 

การหามคนมีแต่รูปหมาน้อย	ผมเลยถูกตัดคะแนน	 เลยได้แค่	 ๘๙	คะแนน	

เหลือคะแนนเดียวก็จะได้เกรด	 ๔	 แล้ว	 โอ้โห	 ผมทำาคะแนนเกินเกรด	 ๓	 

มาตั้ง	 ๙	 คะแนนแน่ะ	 ผมก็เสียดายคะแนนที่ถูกตัดทิ้งไปเฉยๆ	 นะครับ	 

รูส้กึว่ามนัไม่เป็นธรรมเอาซะเลยแหละวธิกีารตดัเกรดแบบนีเ้นีย่	นีถ้่าวธิกีาร

ตัดเกรดละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ	 ผมน่าจะได้เกรด	 ๓.๙	 มิใช่	 ๓	 

เฉยๆ	ครับ

 “ห�มผู้ทรนง”
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  ทีน้ีเวลาจะประเมินผลการเรียนในภาพรวมของผมนะครับ	 

ก็ต้องดูเกรดเฉลี่ยใช่มั้ยครับวิธีการหาเกรดเฉลี่ยทุกท่านก็คงจำาได้ขึ้นใจอยู่

แล้ว	 ว่าเขาเอาเกรดแต่ละวิชาที่ได้คูณกับหน่วยกิต	 ซึ่งจะได้ผลคูณของ

หน่วยกิตและเกรดของวิชาครับ	 ผมจะเรียกสั้นๆว่า	 “ผลคูณ”	 แล้วก็รวม 

ผลคูณได้เท่าไหร่ให้หารด้วยจำานวนหน่วยกิตทั้งหมด	

	 	 จ ะ เ ห็ น ไ ด ้ ว ่ า	

หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร ์	

เท่ากบั	๓	ผมได้เกรด	๑	ผลคณู

วิชาน้ีของผม	 จึงได้	 ๓	 ครับ	 

ถ้าทำาวิธีเดียวกัน	 ผลคูณของ

วิชาภาษาไทย	 ก็จะได้เท่ากับ	

๖	 วิชาวาดเขียนได้เท่ากับ	 ๖	

วิชาพละศึกษาได้เท่ากับ	 ๔	

รวมคะแนนผลคูณแล้วได้เท่ากับ	๑๙	ครับ	เมื่อผมได้คะแนนรวมผลคูณแล้ว

ผมก็จะสามารถหาเกรดเฉลี่ยได้จากการเอา	๑๙	 ตั้ง	 แล้วหารด้วยจำานวน

หน่วยกิตทั้งหมดคือ	๙	จึงได้เกรดเฉลี่ยเท่ากับ	๒.๑๑	ครับ	ถือว่า	ผ่าน	ไชโย	

กินต้มไก่อีกรอบเกรดเฉลี่ย	 ๒.๑๑	 เป็นเกรดเฉลี่ยที่มิใช่เฉลี่ยแบบเลขคณิต

แบบที่เรากินข้าวต้มตอนคุยกันเรื่องค่าตัวชี้วัดแบบค่าเฉลี่ยนะครับ	 เพราะ

ค่าเฉลี่ยตอนกินข้าวต้มเราคิดแบบค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิตธรรมดา	 คือ	 

หาค่าใช้จ่ายมาแล้วกห็ารด้วยคนทัง้หมด	จำาได้มัย้ครบั	ค่าข้าวต้ม	๕๐๐	บาท	

กิน	๕	คน	เฉลี่ยทั้ง	๕	คน	ก็คนละ	๑๐๐	บาท	แต่เกรดเฉลี่ย	เราไม่ได้เอา

เกรดรวมกันแล้วหารด้วยจำานวนวิชานะครับ	 เพราะถ้าหาแบบนั้น	 นะครับ

ผมก็จะได้เกรดเฉลี่ยเท่ากับ	๑๐	หารด้วย	๔	ซึ่งเท่ากับ	๒.๕	ซึ่งเกรดแบบนี้

จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทุกวิชามีหน่วยกิตเท่ากัน	 หรือมีความยากเท่าๆกัน	 แต่ใน
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ความเป็นจริงแล้วแต่ละวิชามีระดับความยากต่างกัน	 จึงต้องใช้วิธีหาเกรด

เฉลี่ยที่จะต้องนำาเอาระดับความยากมาพิจารณาด้วยครับ	

	 	 ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับการวัดผลงานในยุคปัจจุบันดูซิครับ	

จะเห็นได้ว่าก็ใช้วิธีการเดียวกันกับท่ีอาจารย์ตัดเกรดการทำางานของเรานี่

แหละครับ	แต่เกรดที่ใช้ในการตัดเกรดผลงาน	มีทั้งหมด	๕	เกรด	ครับ	คำาว่า

หน่วยกิต	 ก็จะเรียกใหม่ว่า	 นำ้าหนัก	 อย่างที่ผมเคยพูดผิดเอาไว้เมื่อตะกี๊	 

นั่นแหละ….!	 ส่วนชื่อวิชาก็จะประยุกต์มาเป็น	 “ตัวชี้วัด”	 เกรดที่ได้ก็จะมา

เป็น	คะแนนที่ได้	 เกณฑ์การตัดเกรดก็จะเป็น	ระดับเกณฑ์วัด	หรือ	 เกณฑ์

การให้คะแนน	 ผลคูณก็จะถูกเรียกว่า	 คะแนนถ่วงนำ้าหนัก	 และเกรดเฉล่ีย 

ก็จะ	ถูกเรียกว่า	คะแนนรวมถ่วงนำ้�หนัก	ครับ

  ผมจะลองประยุกต์การประเมินผลจากตารางประเมินเกรดการ

ศึกษาที่ได้กล่าวมาซักครู่นะครับ	 สมมติว่านายไพบูลย์	 ในฐานะที่เป็นเซลล์

ได้ถูกมอบให้จำาหน่ายหนังสือ	๔	เรื่องละกันนะครับ	หนังสือที่ขายยากที่สุด

และบริษัทต้องการให้ผมขายให้ได้ก่อนคือ	 คณิตศาสตร์	 และภาษาไทย	 

ส่วนที่ขายยากรองลงมาได้แก่	 วาดเขียน	 และขายง่ายที่สุดคือ	 พละศึกษา	

ครับ	ท่านลองดูตารางประเมินผลนี้ดูนะครับ	

ตัวชี้วัด

(จ�านวนที่

ขายได้)

น�้า

หนัก

เป้า

หมาย

ช่วง

ปรับ

เกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ

ด�าเนิน

งาน

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน�้า

หนัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

คณิตศาสตร์ ๓๐ ๑๐๐ ๑๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๖๕ ๑.๕ ๔๕

ภาษาไทย ๓๐ ๑๐๐ ๑๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๖๒ ๑.๒ ๓๖

วาดเขียน ๒๕ ๑๕๐ ๑๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๔๕ ๔.๕ ๑๑๒.๕

พละศึกษา ๑๕ ๒๐๐ ๕ ๑๘๐ ๑๘๕ ๑๙๐ ๑๙๕ ๒๐๐ ๑๙๔ ๓.๘ ๕๗

รวม ๑๐๐ คะแนนรวมถ่วงน้�าหนัก ๒๕๐.๕/๑๐๐ 

=๒.๕๐๕๐
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	 	 ลองมาดูทีละช่องนะครับเริ่มจากตัวช้ีวัดก่อน	 เนื่องจากว่าเขา

ต้องการขายหนังสือ	สิ่งที่เขาต้องทำาให้เกิดขึ้นให้ได้	หรือ	“ผลผลิต”	ก็คือ	

หนังสือที่ขายได้	 เวลาจะวัดผลงานเราก็นับจำานวนหนังสือที่ขายได้	 ดังนั้น

จำานวนหนังสือที่ขายได้	จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากได้	จึงเป็นตัวชี้วัด	ครับ	ดังนั้น

ตัวชี้วัดจึงมี	๔	ตัวชี้วัด	 ได้แก่	จำานวนหนังสือคณิตศาสตร์ที่ขายได้	จำานวน

หนังสือภาษาไทยท่ีขายได้	 จำานวนหนังสือวาดเขียนที่ขายได้	 และจำานวน

หนังสือพละศึกษาที่ขายได้ครับ	 ส่วนนำ้าหนักหากเปรียบเทียบกับการตัด 

เกรดนักเรียนก็คือหน่วยกิตครับ	 นำ้าหนักหรือหน่วยกิตของหนังสือวิชา

คณติศาสตร์เท่ากบั	๓๐	หน่วย	ภาษาไทยเท่ากบั	๓๐	หน่วย	วาดเขยีนเท่ากบั	

๒๕	หน่วย	และ	พละศึกษาเท่ากับ	๑๕	หน่วย	ครับ	ตอนนี้คงเห็นแล้วนะ

ครับ	ความสำาคัญหรือนำ้าหนักของแต่ละวิชาไม่เหมือนกัน	

	 	 ทีนี้ลองมาดูเรื่องของช่วงของเกณฑ์การให้คะแนน	 หรือเกณฑ์ 

ในการตัดเกรดนะครับ	 จะเห็นได้ว่าช่วงห่างของระดับคะแนนในวิชา

คณิตศาสตร์และภาษาไทย	 จากระดับคะแนน	๑	 ไป	 ๒	 เรื่อยไปจนถึง	 ๕	 

มีช่วงห่างเท่ากับ	๑๐	คือจาก	๑	ไป	๒	ห่างกัน	๑๐	เล่ม	นั่นคือ	ได้คะแนน	

๑	 เมื่อ	ขายได้	๖๐	 เล่ม	 ได้คะแนน	๒	 เมื่อขายได้	๗๐	 เล่ม	 ได้คะแนน	๓	 

เมื่อขายได้	๘๐	เล่ม	ได้คะแนน	๔	เมื่อขายได้	๙๐	เล่ม	และได้คะแนน	๕	 

เมื่อขายได้	 ๑๐๐	 เล่ม	 เห็นหรือยังครับทีนี้ว่าช่วงห่างของผลงานที่จะได้

คะแนนตามลำาดับ	เท่ากับ	๑๐	ซึ่งช่วงห่างของผลงานในแต่ละระดับคะแนน

นีแ่หละครบั	เวลาจดัทำาระบบการตดิตามและประเมนิผลผลงาน	จะเรยีกว่า	

ช่วงปรับเกณฑ์	ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า	Interval	ครับ	ทีนี้ลองมาดูช่วงปรับ

เกณฑ์ของวิชาอื่นๆ	 บ้างนะครับ	 ท่านดูเป็นมั้ย	 น่าจะเป็นแล้วแหละครับ	 

ตอนน้ีหากยงัไม่เข้าใจลองย้อนกลบัไปดตูารางและอ่านคำาอธบิายซำา้นะครบั	
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	 	 เอาหละครับ	หลังจากเข้าใจช่วงปรับเกณฑ์แล้วนะครับ	ทีนี้ลอง

มาดชู่องผลการดำาเนนิงานครบั	กง่็ายๆ	ครบั	นบัจำานวนหนงัสอืทีข่ายได้	วชิา

คณิตศาสตร์ขายได้	 ๖๕	 เล่ม	 หากคิดเหมือนตัดเกรดนักเรียนแล้วผมจะได้

เกรด	๑	ซึ่งเกรด	๑	นี่นะ	 เท่ากับผมขายได้	 ๖๐	ผมจึงมีผลงานเกินเกณฑ์

คะแนน	ระดับ	๑	ไปแล้วตั้ง	๕	เล่ม	ถ้าตัดทิ้งไปเฉยๆ	มันก็ไม่เป็นธรรมกับ

คนทำางานซิครับ	ดังนั้นจึงต้องนำา	๕	 เล่มนั้นมาตัดเกรดหรือให้คะแนนด้วย	

วิธีการก็ให้เป็นทศนิยมเพิ่มไปจากคะแนนเต็มที่ได้ซิครับ	 ก็ทำาได้โดยการ 

นำาเอาเศษผลงานที่เหลือ	 คือ	 ๕	 หารด้วย 

ช่วงปรับเกณฑ์ของตัวชี้วัดนั้น	 ก็คือ	 ๑๐	 

ซึ่งได้เท่ากับ	๐.๕	เมื่อเอาไปรวมกับคะแนน

ซึ่งเดิมได้	 ๑	 ก็จะได้ผลคะแนนเท่ากับ	 

๑.๕	ครับ	ในช่องคะแนน	ที่ได้ของการขาย

หนังสือวิชาคณิตศาสตร์	ครับ	

	 	 ทีนี้ลองดูในช่องของวิชาอื่นอีกบ้างนะครับ	 วิชาพละศึกษา	 

ผลการขายได้	๑๙๔	เล่ม	เทียบคะแนนเต็มแล้วได้	๓	ซึ่งเท่ากับ	๑๙๐	เล่ม	

จึงเหลือเศษอยู่	๔	เล่ม	ทำาให้เป็นคะแนนทศนิยมด้วยการนำาช่วงปรับเกณฑ์

ซึ่งเท่ากับ	๕	มาหารเศษก็จะได้	 เท่ากับ	๐.๘	รวมกับคะแนนเดิมที่ได้จึงได้

เท่ากับ	๓.๘	ครับ	ทีนี้ท่านลองทำาความเข้าใจดูนะครับว่า	ทำาไมคะแนนที่ได้

ในการขายหนังสือวิชาภาษาไทยจึงได้	๑.๒	และวิชาวาดเขียน	จึงได้	๔.๕

	 	 เมือ่เราเข้าใจในคะแนนทีไ่ด้ของแต่ละตัวชีว้ดัแล้วนะครับ	หากว่า

ต้องการทราบผล	การดำาเนินงานในภาพรวมก็สามารถทำาได้คล้ายๆกับการ

หาเกรดเฉลี่ยของนักเรียน	คือ	 การเอาคะแนนที่ได้ของแต่ละวิชาไปคูณกับ

นำ้าหนักของวิชาน้ันๆ	 ก็จะได้คะแนนถ่วงนำ้าหนักของวิชานั้น	 เช่น	 วิชา
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คณิตศาสตร์	 ได้คะแนน	๑.๕	 เมื่อคูณกับนำ้าหนัก	 ๓๐	 ก็จะได้คะแนนถ่วง 

นำ้าหนักเท่ากับ	๔๕	วิชาภาษาไทย	ได้คะแนน	๑.๒	เมื่อคูณกับนำ้าหนัก	๓๐	

ก็จะได้คะแนนถ่วงนำ้าหนักเท่ากับ	๓๖	ครับ	คำานวณไปในลักษณะเดียวกันนี้

ให้ครบทุกตัว	 เม่ือครบทุกตัวแล้วให้รวมคะแนนถ่วงนำ้าหนักแล้วก็หารด้วย

นำ้าหนักทั้งหมด	 ผลท่ีได้ก็จะเท่ากับคะแนนรวมถ่วงนำ้าหนัก	 หรือผลการ

ดำาเนินงานในภาพรวม	

	 	 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผลรวมของคะแนนถ่วงนำ้าหนักเท่ากับ	

๒๕๐.๕	 เมื่อหารด้วย	จำานวนนำ้าหนักทั้งหมดคือ	๑๐๐	ก็จะได้คะแนนรวม

ถ่วงนำ้าหนักหรือผลการดำาเนินงานในภาพรวมเท่ากับ	 ๒.๕๐๕	 ครับ	 ทั้งนี้	 

ในการคำานวณคะแนนถ่วงนำา้หนักน่ีนะครบั	จะนำาเอาจำานวนนำา้หนกัทัง้หมด

ไปหารคะแนนถ่วงนำ้าหนักทีละตัว	 และค่อยรวมผลหาร	 ก็จะได้ผลคะแนน

รวมเท่ากัน	ครับ	

	 	 ที่นี้ลองหันมาประยุกต์ใช้จริงในการทำางานดูนะครับ	 สมมติว่า

เราจะทำาการประเมินผลการดำาเนินงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง	นะครับ	
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ตัวชี้วัด นำ้�

หนัก

เป้�

หม�ย

ช่วง

ปรับ

เกณฑ์

เกณฑ์ก�รให้คะแนน ผลก�ร

ดำ�เนิน

ง�น

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงนำ้�

หนัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

จำานวนครั้งการ

ประชุมคณะ

กรรมการ

๓๐ ๑๐ ๑ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๙ ๔ ๑๒๐

จำานวนครั้งการ

ติดตามผล

๑๕ ๕ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๗๕

จำานวนคู่มือการ

ปฏิบัติงาน

๒๕ ๑๕๐ ๑๐ ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐ ๑๔๕ ๔.๕ ๑๑๒.๕

ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

๓๐ ๘๐ ๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๗๗ ๔.๔ ๑๓๒

รวม ๑๐๐ คะแนนรวมถ่วงน้ำ�หนัก ๔๓๙.๕/๑๐๐ = 

๔.๓๙๕๐

	 	 จากตารางข้างบนคงจะเห็นแล้วนะครับว่า	 คะแนนผลการ 

ดำาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด	 ได้เท่ากับ	 ๔,	 ๕,	 ๔.๕,	 และ	 ๔.๔	 ตามลำาดับ	 

เม่ือนำามาหาค่าคะแนนรวมถ่วงนำา้หนกั	ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากบั	๔.๓๙๕๐	

นั่นก็คือคะแนนที่ได้ในภาพรวม	 จากคะแนนเต็ม	 ๕	 คะแนน	 คะแนนรวม 

ถ่วงนำ้าหนักที่ได้ก็คือ	 ภาพรวมของการดำาเนินงานของหน่วยงานนี้ครับ	 

เวลาเราติดตามและประเมินผลคำารับรองการปฏิบัติราชการก็จะเป็นไปใน

ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 รูปแบบของตารางอาจจะ 

สับไปมาตามลีลาของแต่ละจอมยุทธ์	 แต่จะสับกลับหน้ากลับหลังอย่างไร

เพลงยทุธ์	หรอืชือ่หวัข้อกย็งัใกล้เคยีงหรอืเหมอืนกนัครับ	เช่น	บางหน่วยงาน

ก็เอาช่วงปรับเกณฑ์ไว้ด้านหลังเกณฑ์การให้คะแนน	 บางหน่วยงานก็เอาไว้

ข้างหน้า	บางหน่วยงานก็เอาเป้าหมายไว้ข้างหลังเกณฑ์วัด	บางหน่วยงานก็
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วางไว้ข้างหน้า	หาหลกัสากลไม่ได้ครบั	แต่กไ็ม่ต้องไปใส่ใจว่ามนัจะอยูท่ีไ่หน	

ครับ	ดูที่ตรงหัวคอลัมน์	แล้วก็คำานวณให้ถูกหลักละกัน	ทวนอีกครั้ง	คะแนน

ถ่วงนำ้�หนักได้จ�กก�รนำ�คะแนนที่ได้ของแต่ละตัวช้ีวัดคูณกับนำ้�หนัก  

ห�คะแนนถ่วงนำ้�หนักให้ครบทุกตัวชี้วัดแล้วรวมคะแนนถ่วงนำ้�หนัก

ทั้งหมด ได้เท่�ไหร่ เอ�นำ้�หนักทั้งหมดห�ร ผลที่ออกม�ก็จะได้คะแนน 

ผลก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมครับ

  ในตอนนี้อาจจะยากและปวดหัวสำาหรับผู้ที่เริ่มศึกษานะครับ	

หากไม่เข้าใจมีคาถาให้ท่อง	 ๒	 พยางค์ครับ	 “อ่�นใหม่”	 หลายๆ	 รอบ	 

อ่านแล้ว	๒๐	รอบก็ยังไม่เข้าใจก็มีคาถาอีก	๔	พยางค์ครับ	“ตัวใครตัวมัน” 

ไม่ใช่ครับ..!	 มาถามท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 สำานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทยก็ได้ครับ	เอาละครับคราวนี้ผมว่าเราน่าจะมีพื้นฐานแน่นเพียงพอ 

ที่จะศึกษาการจัดทำาคำารับรองแล้วแหละครับ
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