
เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ

โดย ศิวพร ภมรประวัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
นักจัดการงานท่ัวไประดับช านาญการและช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-2

วันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคาร NEWMASIP
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ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานจากประสบการณ์
การเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

1. เน้ือหาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมตามหัวข้อเร่ืองทีก่ าหนด ขาดความรู้
พืน้ฐานในการเขยีนผลงาน

2. เน้ือหาไม่มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกนั และไม่เรียบเรียงเน้ือหาให้เหมาะสมว่า 
อะไรก่อนหลงั

3. เน้ือหาผลงานบางส่วนเขยีนในเร่ืองทีไ่ม่เกีย่วข้องมากเกนิไป แต่ส่วนทีเ่ป็น
สาระส าคญัและขั้นตอนการด าเนินการทีค่วรมีข้อมูลทีค่รบถ้วน มีรายละเอยีดที่
ชัดเจน กลบัมีข้อมูลทีส้ั่น/ห้วนเกนิไปจนไม่ส่ือความหมาย 

3. ผลงานทีเ่ขยีนไม่ได้แสดงความสามารถทางวชิาการ หรืออ้างทฤษฎเีก่าๆที่ใช้มา
นาน เอกสารอ้างองิขาดความทนัสมัย 2/69



4. ขาดการวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลอย่างชัดเจน

5. มีความผดิพลาดทางภาษา การใช้ถ้อยค าทีเ่ป็นภาษาพูด

7. ขาดจริยธรรม ลอกผลงานของผู้อ่ืน หรือน าสัดส่วนผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน (ส่วนใหญ่สมยอม ช่วยเหลือกนั)

8. ด้อยในจริยธรรม รูป ตารางทีล่อกมาไม่อ้างองิแหล่งทีม่า 

9. การอธิบายประโยชน์ของผลงานไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย

ข้อสังเกตปัญหาการเสนอผลงานจากประสบการณ์
การเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน
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สาเหตุที่เขียนผลงานได้ไม่ดี
1. ไม่ศึกษา ท าความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพือ่

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่

1.1 หนังสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่  15
กันยายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ

1.2 ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการฯ 

1.3 แนวทางการจัดท าผลงานเพื่อเสนอขอรับการประเมินเพื่อ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 

4/69



2. การเตรียมการหรือวางแผนการจัดท าผลงานไม่เป็นระบบตั้งแต่แรก 
เช่น  

- ไม่ก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงคข์องผลงานให้ชดัเจน 

- ไม่ได้ศึกษา วิเคราะห์หลักการ ทฤษฏี กฎ ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆมาก่อน

- ไม่ได้เก็บข้อมูลผลส าเร็จของงาน 

- ไม่สรุปบทเรียนปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้น
ในการจัดผลผลงานนั้นๆ ไว้อย่างเป็นระบบ

สาเหตุจึงเขียนผลงานได้ไม่ดี (ต่อ)
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2. การเตรียมการหรือวางแผนการจัดท าผลงานไม่เป็นระบบตั้งแต่แรก 
เช่น  

- ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานทั้งในเชิงปรมิาณและ
คุณภาพที่ต้องการบรรลุไว้ล่วงหน้า 

- ไม่ได้วางแผนปฏิบัติการ หรือขั้นตอนการด าเนินการใหช้ัดเจน 
และไม่บันทึกหรือเก็บรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ 

สาเหตุจึงเขียนผลงานได้ไม่ดี (ต่อ)
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ผลกระทบ

เมื่อถึงเวลาต้องเขียนผลงานเพื่อขอรับการประเมิน จึงส่งผลให้

- ไม่สามารถก าหนดชื่อผลงานให้มีความเฉพาะเจาะจง เหมาะสมสอดคล้อง
กับขอบเขตของผลงานที่ปฏิบัติ 

- ไม่มีข้อมูลที่จะน ามาเขียนผลงานได้ทันที 

- ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของผลงานย้อนหลัง

- เสียเวลาไปสืบค้นเลือกหา แนวคิด ทฤษฏี  กฎ ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับผลงานที่จัดท าไว้

- ต้องเรียบเรียงขั้นตอนการด าเนินการใหม่ 

- ไม่สามารถระบุผลส าเร็จของงาน 

- ไม่สามารถระบุปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยากของงานและข้อเสนอแนะได้7/69



3. จัดท าผลงานเอง แต่ให้ผู้อื่นช่วยเขียนผลงานให้ (คนท าไม่ได้เขียน คนเขียนไม่ได้
ท า)
4. ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานแตกต่างจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่จริง ไม่มีความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญในงานของต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกและประเมินผลงาน (ข้ามห้วย/   
ไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น) จึงเขียนผลงานไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานของงาน
ในต าแหน่งนั้น
5. ขาดทักษะการวางแผน การสืบหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารข้อมูล
เป็นลายลักษณ์อักษร (การเขียน) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน และ
การบูรณาการข้อมูลในผลงานให้มีความเชื่อมโยงกัน

สาเหตุจึงเขียนผลงานได้ไม่ดี (ต่อ)
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7. ลอกเลียนผลงานหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง (ผลงานที่
ลอกเลียนไม่เข้ากับบริบทงานของตนเอง ผลงานจริงกับผลงานที่เขียนอาจไม่ตรงกัน 
และไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการต่อคณะกรรมการประเมินได้
8. จ้างวานผู้อื่นให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานที่จัดท านั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของ
ตน ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการต่อคณะกรรมการประเมินได้

6. จัดท าผลงานเองบางส่วน และน าเอาสัดส่วนผลงานของผู้อื่นมาเขียนเป็นผลงาน
ของตนเอง เข้าข่ายแจ้งสัดส่วนผลงานเป็นเท็จ (ท าให้ไม่เข้าใจแนวทาง ขั้นตอนการ
วิเคราะห์และการด าเนินการที่ผู้อื่นด าเนินการไว้)
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หากด าเนินการตามข้อ 6-8 และมีการทักท้วงจะเข้าข่ายความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และยังก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบการประเมินบุคคล
เพราะท าให้ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญงาน 
หรือความเชี่ยวชาญที่แท้จริงมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ ซึ่ง ก.พ. ได้มีมติ
ก าหนดมาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 0707.3/ ว 5 ลงวันที่  12 เมษายน 2542 ไว้ดังนี้ 
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- แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ สัดส่วนของผลงาน
- ขโมย ลอกเลียนผลงาน
- จ้างวานให้ผู้อื่นจัดท าผลงานที่ไม่ใช่ผลงานของตน

- ระงับ ยกเลิกการประเมิน
- ด าเนินการทางวินัย
- ห้ามประเมินเลื่อนต าแหน่งภายใน 2 ปี
- หากพบเหตุหลังจากแต่งต้ังไปแล้ว ให้เพิกถอนการแต่งต้ัง

เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ จะต้องตรวจสอบ

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคล (ว 5/2542) 
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ให้ถือเป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งค าขอ
ประเมินบุคคลที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบค าขอประเมินบุคคลให้ถูกต้อง 
ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีกรณีสมควรถูกด าเนินการทาง
วินัยตามข้อก าหนดดังกล่าว หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ด าเนินการทางวินัย 
ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยด้วย

12/69



เทคนิคการเขยีนผลงานให้มคุีณภาพ

1. เลือกและตั้งช่ือเร่ืองผลงานให้มีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้อง เกื้อกูลกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และอยู่ในขอบเขตของ
ผลงานที่ตนเองปฏิบัติ  เ น้ือหาของผลงานมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน               
มีรายละเอยีดทีชั่ดเจน ถูกต้อง ตรงตามช่ือเร่ือง

3. ความรู้ทางวชิาการหรือแนวความคิดที่อ้างองิถูกต้อง และทันสมัย สอดคล้อง
กบัเน้ือหาของผลงาน และมีการน าความรู้หรือแนวคดิทางวชิาการทีอ้่างองิไป
ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การแก้ปัญหา 
หรือการตัดสินใจในการด าเนินการผลงานน้ันๆ
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เทคนิคการเขยีนผลงานให้มคุีณภาพ

4. การเขียนผลงานมีแนวคิดการน าเสนอที่ชัดเจน เรียบเรียงเน้ือหาให้มีระบบ
ระเบียบ เน้ือหาแต่ละหัวข้อมีความเช่ือมโยง สอดคล้องกัน ใช้ภาษาเขียน อ่าน
เข้าใจง่าย 

5.  ผลงานมีการวิ เคราะห์ สัง เคราะห์ที่ แสดงให้ เ ห็นถึงการใช้ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญในงานที่
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงาน แก้ปัญหา หรือตัดสินใจโดยใช้ความรู้ทาง
วชิาการที่เกีย่วข้องกบังานหน้าที่ จนได้แนวทาง ขั้นตอนหรือกระบวนงานหรือ
วิธีการ ขั้นตอนใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้  หรือช่วยแก้ไขปัญหาในงานที่
ปฏิบัติได้
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เทคนิคการเขยีนผลงานให้มคุีณภาพ

6. สามารถระบุประโยชน์ของผลงานได้ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของผลงาน แสดงให้เห็นถึงประโยชน์
หรือคุณค่าของผลงานที่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการน าไปใช้
ประโยชน์โดยตรงหรือการน าไปประยุกต์ใช้ เช่น การได้องค์ความรู้ที่แสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้   
หรือน าไปปฏิบัติได้   เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานที่ มีประสิทธิผล หรือ
ประสิทธิภาพมากขึน้ หรือช่วยแก้ปัญหาในการท างานได้ดีขึน้

7. ลกัษณะของผลงานมีคุณภาพเหมาะสมกบัแต่ละระดับต าแหน่งที่จะประเมิน
ตามเกณฑ์การพจิารณาตามที่ก าหนดใน ว 10/2548 และหลกัเกณฑ์การประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินผลงาน
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ช่ือผลงาน

ระยะเวลาที่ด าเนินการ

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ

สรุปสาระและขัน้ตอนการด าเนินการ

ผู้ ร่วมด าเนินการ

สว่นของงานท่ีผู้ เสนอเป็นผู้ปฏิบตัิ 

ผลส าเร็จของงาน

การน าไปใช้ประโยชน์

ความยุง่ยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อปุสรรค

ข้อเสนอแนะ

เน้ือหาในหวัขอ้ต่างๆตอ้งมีความเช่ือมโยง สอดคลอ้งกนั

เทคนิคการเขยีนผลงานให้มคุีณภาพ
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องค์ประกอบการ
ประเมินผลงานและ
การก าหนดคะแนน                
รวม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพผลงานและ     
ระดับความยากง่ายในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผล
งาน  (40 คะแนน)

ระดบัความยากในการปฎบิัตงิาน พจิารณาจาก

- ประเภท ชนิด หรือลกัษณะของผลงาน

- ระดบัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญทีใ่ช้ในการปฏิบัตงิานเหมาะสมกบัระดบั
ต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้งมากน้อยเพยีงใด

- ความมอีสิระในการแก้ไขปัญหา หรือตดัสินใจในการ
ปฎบิัตงิาน

ประโยชน์ของผลงาน
(50คะแนน)

พ้ืนฐานและประสบการณ์
ของบุคคล (10 คะแนน)

องค์ประกอบและเกณฑ์การตัดสินผลงานต าแหนง่นักจัดการงานทัว่ไป

เกณฑ์การพจิารณาตัดสิน ผู้รับการประเมนิทุกระดบัต้องได้รับคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 60 % และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 60 %

คุณภาพ พจิารณาจาก
- ความถูกต้องตามเทคนิค วธีิการ 
หลกัวชิา หลกัการ  ข้อก าหนดมาตรฐาน
ด้านวชิาการ
- การบรรลเุป้าหมาย
- การพฒันาความก้าวหน้าทางวชิาการ
- การประหยดั (เวลา งบประมาณ)
- การเป็นทีย่อมรับในทางวชิาการ
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องค์ประกอบการ
ประเมินผลงานและการ

ก าหนดคะแนน                
รวม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพผลงานและ     
ระดับความยากง่ายในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผล
งาน  (40 คะแนน)

ประโยชน์ของผลงาน
(50คะแนน)

พื้นฐานและประสบการณ์
ของบุคคล (10 คะแนน)

เกณฑ์การพจิารณาตัดสิน ผู้รับการประเมนิทุกระดบัต้องได้รับคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 60 % และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 60 %

ประโยชน์ของผลงาน พจิารณาจาก
- การน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง
- การน าไปประยุกต์ใช้ หรือน าไปใช้
ในการแก้ปัญหา
- ประโยชน์ต่อการพฒันาความก้าวหน้า
ทางวชิาการ

องค์ประกอบและเกณฑ์การตัดสินผลงานต าแหนง่นักจัดการงานทั่วไป

18



องค์ประกอบการ
ประเมินผลงานและการ

ก าหนดคะแนน                
รวม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพผลงานและ     
ระดับความยากง่ายในการ
ปฏิบัติงานหรือการผลิตผล
งาน  (40 คะแนน)

ประโยชน์ของผลงาน
(50คะแนน)

พื้นฐานและประสบการณ์
ของบุคคล (10 คะแนน)

เกณฑ์การพจิารณาตัดสิน ผู้รับการประเมนิทุกระดบัต้องได้รับคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 60 % และได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 60 %

พืน้ฐานและประสบการณ์ของบุคคล
พจิารณาจาก
- ประวตักิารศึกษา
- ประวตักิารฝึกอบรม ดุงาน การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาทางวชิาการ
- ประวตักิารท างาน
- การได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวลั
ส าหรับผลงานหรือผลการปฏิบตังิาน
ด้านนั้นๆ หรือในงานทีเ่กีย่วข้อง

องค์ประกอบและเกณฑ์การตัดสินผลงานต าแหนง่นักจัดการงานทั่วไป
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ช านาญการ ช านาญการพิเศษ

• ขอบเขตของผลงาน                                                  
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานทีเ่กิดจากงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และแนวคิดพัฒนางานใน
ต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งต้ัง

• คุณภาพของผลงาน
เชื่อถือได้

• ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน
ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความ
“ยุ่งยากมาก” จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่
ปฏิบัติด้วยตนเองได้

• ขอบเขตของผลงาน
ผลการปฏิบัติงานและหรือผลส าเร็จของงานทีเ่กิดจากงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และแนวคิดพัฒนางานใน
ต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งต้ัง

• คุณภาพของผลงาน
ดีมาก

• ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 
ใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานที่มีความ  “ยุ่งยากมากเป็นพิเศษ” จ าเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติเป็นประจ า

ลักษณะของผลงานที่จะประเมินในแต่ละระดับ
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ช านาญการ ช านาญการพิเศษ

• ประโยชน์ของผลงาน                                              
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถช่วยเสริมยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดี

• ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ์
มีความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์ที่สามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบด้วยตนเองได้ เป็นที่ยอมรับใน
งานนั้นๆ

• ประโยชน์ของผลงาน
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือประเทศชาติ หรือต่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ หรือในงานวิชาชีพในระดับสูงมาก หรือการ
พัฒนาการปฏิบัติงานในระดับสูงมาก

• ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ์
มีความรู้ ความช านาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็น
พิเศษ เป็นที่ยอมรับในระดับกองหรือระดับกรม หรือวงการ
วิชาการหรือวิชาชีพด้านนั้นๆ

ลักษณะของผลงานที่จะประเมินในแต่ละระดับ
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แก้ไขผลงานเป็นการแก้ไขใน
สาระส าคัญ

ผลงานวิชาการที่ส่งมาประเมิน
มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ผ่านการประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (ต่อ)

ผลงานที่ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจาก

22



เน้ือเรื่องหรือขั้นตอนการด าเนินการไม่สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค์

แนวคิด วิธีด าเนินการ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ/มาตรฐาน/ไม่น่าเชือ่ถือ(ไม่มีแหลง่อ้างอิง)

เป็นเพียงสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่มีสาระส าคัญของผลงานและขั้นตอนการปฏิบัตทิี่
ชัดเจน

ไม่มีการวิเคราะห์ถงึสาเหตุของผลที่เกดิขึน้และแนวทางแกไ้ข

การน าเสนอผลงานไม่แสดงให้เห็นถึงการใชค้วามรู้ ความสามารถ ความช านาญงานท่ีสอดคล้อง
กับลักษณะของผลงานตามเกณฑก์ารประเมินในระดับที่จะแต่งตั้ง

ผลงานยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็(ไม่มีหลกัฐานผลงาน) / ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ฯลฯ

เกณฑ์การพิจารณาผลงาน (ต่อ)
ตัวอย่างการแก้ไขในสาระส าคัญ เช่น
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 ผลงานที่ส่งประเมิน มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

คุณท าอะไร

คุณจะท าอะไร

- ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
- เสนอในรูปการสรุปและวิเคราะห์

ถึงผล/ประโยชน์ที่เกิดสามารถ
น าไปเสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- ไม่ใช่รวบรวมผลงานย้อนหลัง

- เสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางาน/
ปรับปรุงงานเชิงรุก

- เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ
- สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน
- น าไปปฏิบัติได้จริง

ผลงานที่ส่งประเมิน
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รูปแบบการเสนอผลงาน (ตาม ว 10/2548)

1. ผลงานที่เป็นผลการด าเนินการที่ผ่านมา
ให้สรุปสาระส าคัญของผลงาน ขัน้ตอนที่ได้ปฏิบัต ิหรือแนวคดิทาง

วชิาการ  หรือกฎหมายที่ใช้ในการปฏบิัตงิาน วเิคราะห์ถงึผลที่ เกดิขึน้ 
หรือประโยชน์ที่เกดิจากผลงานดังกล่าว หรือการน าผลงานไปใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาในการปฏบิัตงิาน หรือของหน่วยงาน หรือเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุง
งาน ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึน้ และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
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องคป์ระกอบของผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา

1. ช่ือผลงาน .…………............……...…......…

2. ระยะเวลาท่ีด าเนินการ ………….……………........

3. ความรูท้างวชิาการหรือแนวความคิดท่ีใชใ้นการด าเนินการ…..

4. สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ …………………. 

5. ผูร่้วมด าเนินการ (ถา้มี)…………(สดัส่วนของผลงาน)….……... 

6. ส่วนของงานท่ีผูเ้สนอเป็นผูป้ฏิบติั..(ระบุรายละเอียดของผลงานพรอ้มทั้ง

สดัส่วนของผลงาน).......

7. ผลส าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)…………....…
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8. การน าไปใชป้ระโยชน์…………………………...…

9. ความยุง่ยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค ………………..…

10. ขอ้เสนอแนะ ……………………………………………

องคป์ระกอบของผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา(ต่อ)
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ค ำน ำ

กล่ำวถึงควำมเป็นมำโดยย่อ ท ำขึ้นเพื่ออะไร  เนื้อหำภำยในเล่มมีอะไร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  และขอบคุณผู้ให้ควำมช่วยเหลือ (ถ้ำมี) (ไม่ต้องระบุว่ำท ำเพื่อ

ประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น)

ชื่อ – สกุล (ไม่ต้องระบุค ำน ำหน้ำนำม)                                                               

เดือน/ปี พ.ศ. 
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แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

1.ชื่อผลงาน

ระบุช่ือผลงานที่ จะน าเสนอ ต้องตรงกับเอกสาร
ประกอบ  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน และ
ประกาศกรมชลประทาน เร่ือง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเล่ือน/ย้าย/โอน และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญการพิเศษลงมา โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็น
ผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้ขอรับการประเมิน โดยในการตัง้ช่ือเร่ืองต้องใช้
ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ใช้ภาษาพูด  
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• ช่ือเผลงานควรเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหลกั
ของต าแหน่ง หรือผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีเก่ียวขอ้งเก้ือกลูกบั
ต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง

• ช่ือผลงานมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ระบุช่ือผลงานกวา้งเกินไป เพราะจะท าใหช่ื้อ
ผลงานซ ้ ากบัผลงานของผูอ่ื้นได ้ตวัอยา่งเช่น

ช่ือผลงานท่ีไม่เฉพาะเจาะจง            ช่ือผลงานท่ีเฉพาะเจาะจง
การแต่งตั้งขา้ราชการปี พ.ศ 2560 การแต่งตั้งขา้ราชการกรณียา้ย 

เปล่ียนสายงานของส านกับริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 ราย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ.2559)

การส ารวจความพึงพอใจ ปี 2559 การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร

กรมชลประทานต่อการบริการ
ของส านกับริหารทรัพยากรบุคคล    
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (พ.ศ.2559)30/69



ระบุระยะเวลาตัง้แต่วันที่ เร่ิมด าเนินการจนถึงวันที่สิน้สุด
โครงการ ทัง้นี ้ ผลงานดงักล่าวจะต้องเป็นผลการด าเนินการที่เสร็จ
สิน้ก่อนวันส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เช่น

ตัง้แต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2559

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
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3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคดิที่ใช้ในการด าเนินการ

การเขียนผลงานทางวิชาการในแต่ละเร่ืองผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัย
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรือแนวคิดทางวิชาการต่างๆ เพื่อประกอบ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาตัดสินใจ หรือด าเนินการให้งาน
ส าเร็จไปด้วยดี ดังนัน้ ผู้เขียนผลงานจะต้องระบุแนวคิด ทฤษฎี องค์
ความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ เชิงวิชาการที่น ามาใช้ในการด าเนินงานโดยสรุป
ให้มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องและเช่ือมโยงกับผลงาน และไม่ล้าสมัย 
โดยในขัน้ตอนการด าเนินงานควรจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีการน าแนวคิด 
ทฤษฏีที่ อ้างอิงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจริงด้วย และเขียน
อ้างองิแหล่งที่มา โดยใช้แหล่งอ้างองิที่เช่ือถือได้

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ
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ตวัอย่างความรู้ทางวชิาการ แนวคดิ ทฤษฎทีีใ่ช้อ้างองิ
ผลงาน ความรู้ทางวชิาการ แนวคดิ ทฤษฎีที่ใช้อ้างองิ

การส ารวจความพงึพอใจของบคุลากร
กรมชลประทานตอ่การบริการของส านกั
บริหารทรัพยากรบคุคล ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2559)

-ความรู้เก่ียวกบัการวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์
-ความรู้เก่ียวกบัการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมลู
-ความรู้เก่ียวกบัการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS

-แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจ
-แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ
ความส าคญัของความพงึพอใจตอ่การบริการ

การศกึษาความพงึพอใจการพฒันา
บคุลากรกรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2556) 

-แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความ
พงึพอใจในการปฏิบตัิงาน 
-แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาบคุลากร
-แนวคิดที่เก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสร้างแบบสอบถามออนไลน์
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4. สรุปสาระและขัน้ตอนการด าเนินการ ประกอบด้วย

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย 

ขัน้ตอนการด าเนินการ

ทัง้ 4 องค์ประกอบนีจ้ะต้องเขียนให้มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้อง 
เช่ือมโยงกัน

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ
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4.1 หลักการและเหตุผล 

กล่าวถงึความเป็นมา สถานการณ์ และความจ าเป็นของงาน
หรือกิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการ ในกรณีที่เสนอผลการวิจัย ให้
น าหลักการและเหตุผลของการวิจยัมาเขียน หรือ

หมายถงึ เร่ืองที่น าเสนอนัน้มีที่มาอย่างไร มีสถานการณ์
อย่างไร มีความส าคัญอย่างไร ด้วยเหตุผลใดที่ท าให้ต้องน าเสนอเร่ือง
นัน้ (เขียนท านองเดยีวกันกับหลักการและเหตุผลในการเขียนโครงการ

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ
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ตวัอยา่งหลกัการและเหตุผล
เร่ือง การส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรกรมชลประทานต่อการบริการของ

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2559)

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีจดัระบบงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ด า เนินการ
เก่ียวกับการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของกรม และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับงานของกรม การศึกษา วิเครา ะห์ และ
พฒันาระบบการจดัการความรู้ของกรม การเสริมสร้างวินยั พฒันาระบบคณุธรรมและคณุภาพชีวิตของบคุลากรของกรม โดยมี
การแบง่งานและการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านกับริหารทรัพยากรบคุคล ตามค าสัง่กรมชลประทาน ท่ี 79/2558 ลง
วนัที่ 19 พฤษภาคม 2558 ออกเป็น 1 ฝ่าย 7 สว่น คือ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ส่วนวิชาการและประเมินบคุคล ส่วนพฒันาระบบงาน
และอัตราก าลัง ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ส่วนทะเบียนประวัติและบ าเหน็จบ านาญ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุ คคล ส่วน
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่วนวินัยและระบบคุณธรรม การด าเนินงานของทุกส่วน ฝ่ายของส านักบ ริหาร
ทรัพยากรครอบคลมุการให้บริการแก่บคุลากรกรมชลประทานทกุคนของกรม ประสิทธิภาพการให้บริการของทกุส่วน ฝ่ ายของ
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลช่วยสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทาน ถ้ามีการให้บริการท่ีดี ผู้ รับบริการเกิดความ
ประทบัใจ จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อการบริการ มีความพงึพอใจ และความรู้สกึทางบวก น าไปสูแ่รงผลกัดนัท่ีส าคญัท าให้เกิดความ
มุง่มัน่ในการท างานสู่เปา้หมาย การท่ีจะพฒันาปรับปรุงการบริการของส านกัให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น้ จ าเป็นต้องมีการวดัและ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานต่อการบริการของส านัก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ื อพัฒนา 
ปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการของบคุลากร ดงันัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านกับริหารทรัพยากรบคุคลได้
จดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ด้านคณุภาพการให้บริการไว้โดยก าหนดเป็นเปา้ประสงค์ สบค -3 : ผู้ รับบริการได้รับความ
พงึพอใจจากบริการของส านกับริหารทรัพยากรบคุคล ตวัชีว้ดั สบค-3.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรต่อการบริการของ
ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล โดยฝ่ายบริหารทัว่ไป ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล รับผิดชอบด าเนินการ
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4.2 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์หมายถงึผลที่ต้องการจะบรรลุ

วัตถุประสงค์จะเป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่ ง     
ต่าง ๆ ให้ปรากฎผลเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อความที่ใช้เขียนเป็นวัตถุประสงค์จะต้อง
ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โครงการแต่ละโครงการ
สามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของวัตถุประสงค์ขึน้อยู่กับ
ระดับและขนาดของโครงการ เช่น ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ วัตถุประสงค์ก็
จะมีลักษณะที่กว้างเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ทั่วไป หากเป็นโครงการขนาดเล็ก
สามารถลงปฏิบัติการในพืน้ที่ เป้าหมายหรือปฏิบัติงานในลักษณะที่ แคบเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะอย่าง วัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะเฉพาะ หรือเรียกว่าวัตถุประสงค์
เฉพาะ

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ
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การเขียนวัตถุประสงค์ควรจะต้องค านึงถงึลักษณะที่ดี 5 ประการ 
ตามหลัก SMART ได้แก่ 

S = Specific (มีความเฉพาะเจาะจง) หมายถงึ วัตถุประสงค์จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงว่า
ต้องการที่จะบรรลุผลเร่ืองอะไรบ้าง
M = Measurable (วัดได้) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องขึน้ต้นด้วยค ากริยาจึงสามารถวัด
และประเมนิผลได้
A = Achievable(บรรลุผลได้) หมายถงึ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถบรรลุผล
ส าเร็จได้จริง
R = Reasonable (สมเหตุสมผล) หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการ
ปฏบิัติ หรือมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันกับชื่อผลงาน และสาระส าคัญของผลงาน (relevant)
T = Time (ก าหนดเวลา) หมายถงึ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ
ปฏบิัตงิาน
การเขียนวัตถุประสงค์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์เชงิปฏบิัตกิาร จะท าให้สามารถก าหนดแนวทาง
ในการปฏบิัตงิานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ดังนัน้ การเขียนวัตถุประสงค์จงึควรใช้ค าที่แสดงถงึ
สิ่งที่ต้องการจะบรรลุที่เป็นลักษณะเชงิพฤตกิรรม (ขึน้ต้นด้วยค าว่าเพื่อ+ค ากริยา) เช่น ค าว่า 
เพื่อให้มีคู่มือ..เพื่อเลือกสรร เพื่อส่งเสริม เพื่อประเมนิผล เพื่อก าหนดกลักเกณฑ์ และ             
เพื่อแก้ปัญหา เป็นต้น 
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ตวัอยา่งวตัถุประสงค์

เร่ือง การส ารวจความพงึพอใจของบุคลากรกรมชลประทานต่อการบริการ
ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2559)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทราบความพงึพอใจของบุคลากรกรมชลประทาน ที่มีต่อการบริการ

ของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.เพื่อวัดผลตัวชีวั้ด สบค 3.1 ร้อยละของความพงึพอใจของบุคลากรต่อการ
บริการของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามค ารับรองการ
ปฏิบัตริาชการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

3. เพื่อน าผลการส ารวจมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริการของส านักบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึน้
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4.3 เป้าหมาย 

ระบุกลุ่มเป้าหมาย ท าอะไร กับใคร ที่ไหน จ านวนเท่าไร หรือ
ขอบเขตของผลงานครอบคลุมเร่ืองอะไรบ้าง

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ
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เป้าหมาย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 แบ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 5,953 คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 14,857 คนและพนักงานราชการ จ านวน 4,006 คน รวมบุคลากร 24,816 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 
2556) 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ ๕ 
จากการค านวณพบว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มีจานวน ๓๙๔ กลุ่มตัวอย่างแต่ในการเก็บข้อมูลได้ด าเนินการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) แบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random sampling)  ตามประเภทเพื่อให้
ครอบคลุมทุกส านัก/กอง/กลุ่มโดยก าหนดสัดส่วนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ด้วยวิธีการแบบก าหนดสัดส่วน 
(Proportionate)  
จ านวนประชากรจ าแนกตามประเภทและสัดสว่นกลุ่มตัวอย่าง บุคลากร ประชากร(คน) สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 
ข้าราชการ 5,953 94
ลูกจ้างประจา 14,857 236
พนักงานราชการ 4,006 64
รวม 24,816 394

ตวัอยา่งเป้าหมาย
เร่ือง การศึกษาความพงึพอใจการพฒันาบุคลากรกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2556) 
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4.4 ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ระบุขัน้ตอนการด าเนินการทัง้หมดของผลงาน โดย
แสดงเนือ้หาสาระในแต่ละขัน้ตอนหรือแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน และ
ระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละขัน้ตอน ทัง้นี ้อาจเขียนขัน้ตอนเป็นข้อๆเรียง
ตามล าดับหรือเขียนเป็นลักษณะผังกระบวนการหรือขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน (Workflow) ซึ่งจะท าให้เห็นภาพการด าเนินการตาม
ล าดับได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และเห็นความสัมพันธ์หรือความเช่ือมโยง
ของแต่ละขัน้ตอนได้อย่างชัดเจนตัง้แต่เร่ิมต้นถงึสิน้สุดกระบวนการ

แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ
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หมายถึง การระบุ การใชส้ญัลกัษณต์า่งๆ ในการเขียนแผนผงัการท างาน เพ่ือใหเ้ห็นถึงลักษณะ และ

ความสัมพันธก่์อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท างาน ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการช่วยท า

ความเขา้ใจกระบวนการท างานท่ีง่ายข้ึน และแสดงใหเ้ห็นภาพความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

ตวัอยา่งการเขียนผงักระบวนงาน (Work Flow)

Yes

Yes

No

No

จดุเริม่ตน้ และสิน้สดุของ
กระบวนการ

การดัดสนิใจ

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน

ทศิทาง/การเคลือ่นไหวของงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนWork Flow

จดุเชือ่มตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 
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ขอ้ก าหนดการเขียนผงังาน

1. ใช้สัญลกัษณ์ที่มรูีปแบบเป็นมาตรฐาน
2. ขนาดของสัญลกัษณ์ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม
3. ควรเขยีนทิศทางการไหลของข้อมูล เร่ิมจากบนลงล่าง หรือจาก

ซ้ายไปขวา และควรท าหัวลูกศรก ากบัทิศทางด้วย
4. การเขยีนค าอธิบายให้เขียนภายในสัญลกัษณ์ ใช้ข้อความที่เข้าใจ

ง่าย ส้ันและชัดเจน
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ขอ้ก าหนดการเขียนผงังาน(ต่อ)
5. พยายามให้เกดิจุดตดัน้อยที่สุด หรืออาจใช้สัญลกัษณ์ที่เรียกว่า
"ตวัเช่ือม" (Connector) แทนเพ่ือหลกีเลีย่งข้อผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้
6. หากเป็นไปได้ควรเขยีนผงังานให้จบภายในหน้าเดยีวกนั
7. ผงังานที่ดคีวรเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ชัดเจน เข้าใจและติดตาม
ขั้นตอนได้ง่าย
8. จุดเร่ิมต้นและส้ินสุดของงาน ควรมเีพยีงจุดเดยีว 
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แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

5. ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 

ให้แสดงช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ของผู้ร่วมด าเนินการใน
ผลงาน และระบุสัดส่วนความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของ
ผู้ร่วมด าเนินการด้วย

ตัวอย่าง

1.  นาย/นาง/นางสาว  ............................ นามสกลุ 
...........................................ต าแหน่ง  (ระบตุ าแหน่งในสายงานหรือสาย
งานทางการบริหาร) .........................................................ท าหน้าท่ี 
......................................................... สดัสว่นผลงานร้อยละ 
............................................. 46/69



แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

6. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัต ิ

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ตอน กจิกรรมการด าเนินงาน และสัดส่วนของผลงาน
ทัง้หมด ที่ผู้ขอรับการประเมนิเป็นผู้ปฏบิัต ิโดยน าเสนอในรูปแบบของการวิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของงานที่เกดิขึน้โดยผู้ขอรับการประเมนิได้ปฏบิัตใินแต่ละขัน้ตอนหรือแต่ละกจิกรรมอย่างไร 
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างไร โดยระบุให้ละเอียดว่ากลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นกลุ่มใด ซึ่งจะต้องน าเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ให้ละเอียด
ชัดเจนและต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละขัน้ตอนของการด าเนินงานที่ ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง และได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ทัง้นี ้ต้องแสดงให้
เหน็ว่าในการปฏบิัตงิาน ผู้ปฏบิัตไิด้ใช้ความรู้ทางวชิาการหรือแนวคิดที่น ามาอ้างอิงไปปรับใช้
กับการปฏบิัตงิานอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 

อน่ึง หัวข้อส่วนของงานที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติถือได้ว่าเป็นหัวข้อส าคัญ
หัวข้อหน่ึงที่ ผู้ขอรับการประเมินจะต้องน าเสนอให้มีรายละเอียดที่ ชัดเจนเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตัง้
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แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

7. ผลส าเร็จของงาน 

ให้แสดงผลส าเร็จของงานหรือประโยชน์ของผลงานทัง้ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เกิดขึน้จาการด าเนินการซึ่ งสอดคล้อง กับ
วัตถุประสงค์ ถ้าผลส าเ ร็จของงานไม่สอดคล้องหรือไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ไม่ใช่ผลงานที่ดีที่ควรน ามาขอรับการประเมิน          

แม้การเขียนผลส าเร็จของงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่
ไม่ใช่ลอกประโยคที่ เป็นวัตถุประสงค์มาเขียนเป็นผลส าเร็จ เพราะ
วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ตัง้ขึน้เพื่อแสดงสิ่งที่ ต้องการจะบรรลุเพื่อใช้วางแผน
หรือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ซึ่ งก าหนดก่อนขั ้นตอนการ
ด าเนินการ แต่ผลส าเร็จของงาน คือผลที่รับจากหลังจากที่ด าเนินการเสร็จ
สิน้แล้ว 48/69



ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ หมายถึง ผลงานท่ีเป็นจ านวนวดัได้เ ม่ือ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามท่ีได้ก าหนด  เ ช่น ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับการฝึกอบรม  จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งให้สูงข้ึน เป็นตน้  หากมีรายละเอียดของผลงานในเชิงปริมาณ ให้น าไปไว้
ในภาคผนวก

ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ หมายถึง ผลงานเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้ง         
ความเรียบร้อยและความครบถว้นสมบูรณ์ ความรวดเร็ว ตรงเวลา ความคุม้ค่า ความ
สะดวก ความเป็นมาตรฐาน ฯลฯ ท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ของ
ผลงาน  รวมทั้งตอบสนองนโยบาย แนวคิด ยทุธศาสตร์
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วตัถุประสงค์

1. เพ่ือศกึษาข้อมลูและรูปแบบในการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทานจ าแนกประเภท
ข้าราชการ ลกูจ้างประจา และ พนกังานราชการ 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจในการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทาน 
ผลส ำเร็จของงำนเชิงปริมำณ

1. ผลการศกึษาข้อมลูและรูปแบบในการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทานจ าแนก
ประเภทข้าราชการ ลกูจ้างประจ า และ พนกังานราชการ 

2. ผลการศกึษาความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจในการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทาน 

ตัวอย่างการเขียนวตัถุประสงค์ของผลงานเทยีบกบัผลส าเร็จของงาน
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ผลส ำเร็จของงำนเชิงคุณภำพ

1. ผลการศึกษาข้อมูลและรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทานจ าแนก
ประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ พนักงานราชการ ท าให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของ
รูปแบบความต้องการ รวมทัง้แนวทางการพฒันาบคุลากรท่ีสามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นใน
การออกแบบ วางแผนการพฒันาบคุลากรตอ่ไป 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการพฒันาบคุลากร ท าให้ได้รับรู้ทัศนคติของ
บุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปี สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเบื อ้งต้นในการ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึของบคุลากรได้ และก าหนดข้อเสนอแนะเพื่อ
พฒันาปรับปรุงการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากร

ตัวอย่างการเขียนวตัถุประสงค์ของผลงานเทยีบกบัผลส าเร็จของงาน
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แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

8. การน าไปใช้ประโยชน์ 

อธิบายการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น
ผลงานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง ได้แก่
ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การตดิตาม ควบคุมการปฏิบัตงิาน ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรที่
บรรจุใหม่โดยด้วยศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากคู่มือ เพื่อประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการฝึกอบรมและการสอนงาน เป็นต้น การใช้ประโยชน์
ทางอ้อมเช่น สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์กระบวนงานเดิม
เพื่อศึกษาและพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเดิมและ
ออกแบบกระบวนงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในอนาคต
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กำรน ำไปใชป้ระโยชน์

1. น าข้อมลูจากการศกึษาความพงึพอใจการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทานไปใช้ใน
การปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานด้านการพฒันาบคุลากรให้มีประสทิธิภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากร 

2. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการรายงานประจ าปีในสว่นของความพงึพอใจในการพฒันา
บคุลากรของกรมชลประทาน 

3. ผู้ ท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องกบัการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทาน สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานด้านการศกึษาความพงึพอใจการพฒันาบคุลากรของกรม
ชลประทานในปีตอ่ๆไปได้อยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการ อนัจะสง่ผลถงึการนาข้อมลูไปใช้ใน
การปรับปรุงการให้บริการด้านการพฒันาบคุลากรของกรมชลประทานได้ตรงกบัความ
ต้องการในอนาคต 

ตัวอย่างการน าไปใช้ประโยชน์
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แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

9. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

ระบุถึงความยุ่งยาก ซับซ้อนในการปฏิบัติงานของผลงานท่ีเป็นผลการด าเ นินงาน      
ท่ีผ่านมาว่าจากการปฏิบตัิงานมีความยุ่งยาก ซบัซ้อนเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดใน
การปฏิบตัิงานอย่างไร ตลอดจนมีวิธีการขจดัความยุ่งยากอย่างไร เพ่ือเป็นการแสดงถึงความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบตัิได้อยา่งชดัเจน  โดยเป็นการน าปัญหาอปุสรรคของแต่ละขัน้ตอนท่ีได้
ปฏิบัติในส่วนท่ีผู้ ขอรับการประเมินเป็นผู้ปฏิบัติมาสรุปรวมเป็นปัญหาอุปสรรคในภาพรวม      
ซึ่งผู้ ขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในแต่ละระดับจะต้องแสดงความยุ่งยาก
ซบัซ้อนในการปฏิบตัิงาน และการตดัสินใจแก้ปัญหา หรือใช้ในการแก้ปัญหาในงานท่ีปฏิบตัิได้          
หากความยุง่ยากหรือปัญหาที่เกิดขึน้ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขให้ไปเขียนในหวัข้อข้อเสนอแนะ
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ตวัอย่างส่ิงทีส่ามารถระบุเป็นความยุ่งยากในการด าเนินการ
/ปัญหา/อุปสรรค

1. ลกัษณะงานมีความซับซ้อนเช่น มีขั้นตอนการด าเนินงานมาก ขอบเขตของ
งานเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่ต้องติดประสานงานความร่วมมือ 
หรือมีความต้องการ ความคาดหวังหรือความคิดเห็นที่หลากหลายที่ ต้องใช้
เป็นข้อมูลในการพจิารณาด าเนินการ

2. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติจ านวนมาก ซ่ึงต้องรวบรวม วิ เคราะห์ 
ตีความ และเลือกใช้ให้ถูกต้อง

3. ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในทางวิชาการในสายอาชีพ
ในการปรับเปลีย่นวธีิการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์
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4. มีปัญหาในการปฏิบัติงานมากที่ ต้องศึกษา รวบรวมเพื่ อวิเคราะ ห์         
หาสาเหตุ ผลกระทบ และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพื่อก าหนด
ทางเลือกหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ วิเคราะห์ความเป็นไปได้
และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ เหมาะสมที่ สุดกับบริบทขององค์กร(ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นไปได้และและความคุ้มค่า) โดยต้อง
ระบุปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ชัดเจน) 

5. เป็นงานที่มีความส าคัญเร่งด่วนแต่มีข้อจ ากัดด้านเวลา หรือทรัพยากร   
ในการด าเนินการที่ต้องหาวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายภายใต้ข้อจ ากัด โดยต้องระบุวิธีการบริหารจัดการให้ชัดเจน

ตวัอย่างส่ิงทีส่ามารถระบุเป็นความยุ่งยากในการด าเนินการ
/ปัญหา/อุปสรรค
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6. เป็นงานที่ ต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก หรือมีความ
หลากหลาย เพื่อวางแผน หรือกลยุทธ์การท างานให้ตอบสนองวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของงาน

ฯลฯ

ตวัอย่างส่ิงทีส่ามารถระบุเป็นความยุ่งยากในการด าเนินการ
/ปัญหา/อุปสรรค
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แนวทางการเขียนผลงานใหมี้คุณภาพ

10. ข้อเสนอแนะ

ระบุข้อเสนอแนะในแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความยุ่งยาก ปัญหา และ
อุปสรรคที่ระบุไว้ในข้อ 9 ที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ผลดี รวมทัง้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันปัญหาที่ มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ในอนาคตได้อีก หรือข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้(ในส่วนของปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขในผลงาน
นัน้ๆ)ข้อเสนอแนะควรเป็นแนวทางที่ มีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความเป็นรูปธรรม
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง
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รูปแบบการเสนอผลงาน (ตาม ว 10/2548)

1. ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้

เป็นแนวคิด วิสยัทศัน์ หรือแผนงานที่จะท าในอนาคต เพื่อพัฒนางานใน
ต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตัง้ และมีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของ
หน่วยงาน รวมทัง้ควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และ
ให้มีการติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอ/แนวคิดภายหลงัการแตง่ตัง้แล้ว 
โดยน าเสนอในรูปของงาน/โครงการ หรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการตามตวัชีว้ดั
ความส าเร็จท่ีก าหนดไว้
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องค์ประกอบของข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เรื่อง ………….............................…………….........
2. หลักการและเหตุผล …………………………........…
3. บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ….………....…......
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ …………………………….……
5. ตัวชี้วัดความส าเร็จ …………………………...........
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ค าน า

ความเป็นมาโดยยอ่ถึงสาเหตุท่ีเสนอแนวคิดน้ี และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

ช่ือ – สกลุ (ไม่ตอ้งระบุค าน าหนา้นาม)
เดือน/พ.ศ.
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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้

ช่ือเร่ือง

ตอ้งเสนอใหต้รงกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
เป็นแนวคิดท่ีจะปรับปรุง พฒันาวิธีการ รูปแบบ ไม่ใช่การปฏิบติังานประจ า
หลักการและเหตุผล 

เป็นการอธิบายถึงเหตผุลความจ าเป็น สาเหตท่ีุน าเสนอแนวคิดหรือ
วิธีการเพ่ือพฒันางาน  มีเหตจุงูใจอยา่งไร  และจะก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งไร  

หรือกลา่วงา่ยๆ วา่ท าไมถึงมีแนวคิดในการพฒันาหรือปรับปรุงงาน
เร่ืองนี ้สถานภาพเดมิของงานเร่ืองนีมี้ปัญหาอยา่งไร หรือควรจะต้องพฒันา
ปรับปรุงให้ดีขึน้เพราะเหตใุด การพฒันาปรับปรุงงานเร่ืองนีจ้ะก่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งไรตอ่หน่วยงานหรือองค์กร
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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ

น า เสนอแนวคิดหรือวิ ธีการเ พ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์หรือแผนงานที่จะท าในอนาคต
เพื่อพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตัง้ สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์
ของหน่วยงาน โดยผ่านการวเิคราะห์สถานการณ์หรือสภาพทั่วไปของหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั ้ง ควรน าข้อมูลจากผลผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ผลงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการอ่ืน ๆ มาสนับสนุนแนวทางดังต าแหน่งที่จะ
แต่งตัง้กล่าวเพื่อความน่าเช่ือถือ และแสดงให้เห็นว่าแนวคิดหรือวิธีการพฒันางาน
ดงักล่าว จะสามารถน าไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานได้จริง 
โดยเขียนเป็น 4 สว่น คือ
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บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ

1. ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง

ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์หรือข้อมลูในพืน้ท่ีท่ี
เก่ียวข้องควรกลา่วน าก่อนโดยให้มีสาระสอดคล้องกบัแนวคดิท่ีเสนอ และ
ให้มีการอ้างอิง
2. การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ ใช้หลกัการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตา่งๆ ท่ีเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหา 
เช่น SWOT Analysis, Root Cause Analysis, Problem Tree หรือ Objective Tree, 

Process Analysis, หรือการวิเคราะห์โดยการตัง้ค าถาม  5W 1H, ฯลฯ
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3. แนวคิดในการพัฒนางาน 

น าผลท่ีได้จากรวบรวมและวิเคราะห์ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการตา่งๆ 
ในข้อ 2 มาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบับริบทของงานท่ีได้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ในข้อ 3 เพ่ือก าหนดแนวคิดในการพฒันา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้และก าหนดวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการจะบรรลุ
ของแนวคดินัน้ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแนวทาง หรือวิธีการปฏิบตัิให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมตามข้อ 4 ตอ่ไป

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ
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4. ข้อเสนอ 

แสดงรายละเอียดแนวทาง วิธีการ หรือขัน้ตอนปฏิบตัิ ระยะเวลาใน
การด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3 และก าหนด
ผู้ รับผิดชอบการด าเนินการให้ชัดเจน(ผู้ จัดท าแนวคิด/ข้อเสนอ ต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการน าแนวคิดนีไ้ปด าเนินการได้ด้วยตวัเอง ไม่ใช่คิดให้
ผู้ อ่ืนด าเนินการ หากข้อเสนอท่ีจะด าเนินการมีความจ าเป็นต้องเก่ียวข้องกบั
หน่วยงานอ่ืน หรือ ต้องได้รับการสนบัสนนุจากบคุคลอ่ืน อาจเพิ่มเง่ือนไขหรือ
ปัจจยัแห่งความส าเร็จไว้ด้วย ) โดยให้เขียนเป็นข้อ ๆ หรือ เสนอในลกัษณะ
แผนปฏิบัติงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม และวัด
ความส าเร็จตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ได้จริง โดยจะมีการติดตามผลภายหลงั

บทวเิคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบุผลท่ีคาดหมาย หรือมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดขึน้จากการเสนอ
แนวคิด วิ ธีการหรือข้อเสนอเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึง่ผลงานดงักล่าวต้องแสดงได้ทัง้เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ตลอดจนช่วงเวลาท่ีคาดว่าผลงานดงักล่าวจะเกิดประโยขน์ต่อ
บคุคล เปา้หมาย และเกิดผลงานท่ีสามารถวดัได้อยา่งเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตอ่)
ตวัอย่างการระบุผลผลิต/ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้จากการด าเนินการ

ตามข้อเสนอ เช่น ระบผุลผลิต /ผลลพัธ์ในเชิงปริมาณ  หรือ ความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน หรือ ผลผลิต /ผลลัพธ์เชิงคุณภาพว่าจะสามารถ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงงานให้ดีขึน้กว่าเดิมอย่างไร เช่น เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยดั ลดต้นทนุ ลดขัน้ตอนการท างาน หรือ ลดรอบระยะเวลา
ในการปฏิบตัิงาน ได้เพียงใด หรือช่วยให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และองค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเปา้หมายอยา่งไร

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
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ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ให้ระบตุวัชีว้ดัท่ีสามารถน ามาใช้วดัผลส าเร็จจากการเสนอแนวคดิ 

วิธีการเพื่อพฒันาหรือปรับปรุงงานได้อยา่งชดัเจน ถกูต้อง และน่าเช่ือถือ 
สามารถตรวจสอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึง่จะมี
การตดิตามผลภายหลงัการแตง่ตัง้แล้ว เช่น จ านวนผลผลิต  หรือ ร้อยละ
ผลผลติท่ีเพิ่มขึน้  ระดบัความก้าวหน้าหรือการพฒันาท่ีดีขึน้ ได้แก่ 
จ านวนต้นทนุการด าเนินการท่ีลดลง จ านวนระยะเวลาการให้บริการ
ท่ีรวดเร็วขึน้  ร้อยละของความพงึพอใจในการให้บริการเพิ่มขึน้ จ านวน
ข้อร้องเรียนท่ีลดลง เป็นต้น ทัง้นีต้วัชีว้ดัท่ีก าหนดต้องวดัให้สอดคล้อง
กบัผลท่ีคาดวา่จะได้รับท่ีก าหนดไว้

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพ่ือพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
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