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การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
และการถายทอดตัวชี้วัด

ระดับองคกรสูบุคคล

นําเสนอนําเสนอ
วันศุกรที่วันศุกรที่  2121  พฤษภาคมพฤษภาคม  25532553

ณณ  หองประชุมราชพฤกษหองประชุมราชพฤกษ  อาคารบัณฑิตอาคารบัณฑิต
วิทยาลัยวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสกลนครสกลนคร



วิสัยทัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับสํานัก/กอง

Serve the 
Customer

Run the 
Business

Manage 
Resources

Capacity 
Building

แผนผังเชิงยุทธศาสตร
(Strategy Map)

การประเมินผลในภาพรวมขององคกร
(Corporate Scorecard)

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

คา
เปาหมาย งบประมาณแผนงาน/

โครงการ

ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสูระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล

เปาประสงค
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การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
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แผนที่ยุทธศาสตร

คือ แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรขององคการ

ในรูปแบบของความสัมพันธในเชิงเหตุและผล

เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธที่องคการปรารถนา

ในมุมมองทางดานประสิทธิผล คุณภาพการใหบริการ 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และการพัฒนา

องคการ อันจะนําไปสูผลลัพธที่ตองการ
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• แตละมุมมองประกอบดวยเปาประสงค (คือสิ่งที่องคการ
ตองการมุงเนนหรือประสบความสําเร็จ)
• โดยเปาประสงคภายใตมุมมองแตละมุมมองนั้นจะมีความ
สอดคลองกันในลักษณะของเหตุและผลที่มีความชัดเจน
• ทุกอยางจะชวยสนับสนุนและสอดคลองตอยุทธศาสตร
ขององคการ
• ทําใหทุกคนเห็นภาพของยุทธศาสตรที่ชัดเจนขึ้น และ
ทราบวาอะไรคือสิ่งที่ตองปฏิบัติเพื่อใหองคการสามารถ
ดําเนินงานไดตามยุทธศาสตรที่ตั้งไว

แผนที่ยุทธศาสตร
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กระบวนการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร

1. ยืนยัน
วิสัยทัศน

ของหนวยงาน

2. ยืนยันประเด็น
ยุทธศาสตร

ของหนวยงาน

3. กําหนด
เปาประสงค

ภายใตประเด็น
ยุทธศาสตร

เปนการ ยืนยัน
ทิศทางการ

พัฒนาที่
หนวยงาน
ตองการ

เปนการกําหนด
ประเด็นสําคัญที่
หนวยงานตอง

ดําเนินการ
พัฒนาเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน

ที่ตั้งไว

เริ่มตนดวยการ
ตั้งคําถามในแต

ละประเด็น
ยุทธศาสตรตาม

มิติทั้ง 4 มิติ



7

กระบวนการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร
การกําหนดเปาประสงคที่ตองการบรรลุภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร

กรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

ประเด็นคําถามเพื่อชวยในการกําหนดเปาประสงค

มิติดานประสิทธิผล ประสิทธิผลหรือผลลัพทที่สําคัญจากประเด็นยุทธศาสตรนั้นคืออะไร
อะไรเปนเครื่องบงชี้ที่สําคัญวาประเด็นยุทธศาสตรนั้นประสบความสําเร็จ

มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ

อะไรคือสิ่งที่ผูรับบริการของยุทธศาสตรนั้นตองการ และจะทราบไดอยางไร
วาสามารถนําเสนอในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ

มิติดานประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ

ในการที่จะนําเสนอในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ และหรือการกอใหเกิด
ประสิทธิผล องคการตองมีกระบวนการ หรือกิจกรรมใดบางเพื่อนําไปสู
สิ่งที่ผูรับบริการตองการ หรือเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผล

มิติดานการพัฒนา
องคการ

จะตองมีการพัฒนาองคการดานใดบาง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของ
องคการในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
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ขอแนะนําในการเขียนแผนที่ยุทธศาสตร
1. การเขียนเปาประสงคควรเขียนอยูในรูปของคํากริยา (Action Verb) เชน

- แทนที่จะเขียนวา “การใหบริการที่รวดเร็ว” ซึ่งเปนคํานามและอาจจะไมสื่อกับ

ผูอาน ควรจะเขียนวา “การเพิ่มความเร็วในการใหบริการ ”

- หรือถาเขียนวา “บุคลากรมีความรูความสามารถ” เมื่ออานอาจจะทําใหเกิด

ความเขาใจไดวาบุคลากรขององคการไมมีความรูความสามารถเลย จึงควรจะเขียน

วา “พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร”

2. เปาประสงคตางๆ ในแผนที่ยุทธศาสตรจะตองมีความเชื่อมโยงในลักษณะของ

เหตุและผล ซึ่งเราสามารถทดสอบสมมุติฐานความเชื่อมโยงแตละประการได โดย

อาศัยรูปประโยค “ถา......แลว......” เชน ถาบุคลากรมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น

แลว จะทําใหบริการลูกคาไดเร็วขึ้น แลวจะทําใหลูกคาพอใจขึ้น แลวจะทําให

รายไดเพิ่มขึ้น
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เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร (สรางความ
พรอมในการบริหารกลยุทธ)

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ชวยลดคาใชจาย
และเพิ่มผลผลิตแกองคกร

เพื่อสรางความพึงพอใจ
และความไววางใจ

แกประชาชน

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
เปาประสงคหลัก 

ผลลัพธกลยุทธในภาพรวม

เปาหมาย
5. ตัวอยางแนวความคิดทั่วไปของ Strategy  Maps

จนท./บุคลากร มีทักษะ
ความสามารถที่เหมาะสม

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

การใหบริการที่ดี

การบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระบวนการทํางานที่
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

การสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร มรสน.

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร มรสน.

การบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายสําคัญเรงดวน

ของรัฐบาล

การตอบสนองนโยบายของรัฐ
อยางมีประสิทธิผล

การลดคาใชจาย
การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ระบบการบริหารองคความรู
ภายในองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ



14. มีสถานพยาบาล
ที่ไดมาตรฐานสากล

Strategy  Map จังหวัดปทุมธานี

การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวิจัย 

จังหวัดปทุมธานีเปนเมืองที่นาอยู มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และผูผลิตชุมชน ที่เขมแข็งและมี

ความสามารถในการแขงขัน

เปนแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
การเรียนรูแบบบูรณาการ

9.ชุมชนและ
ผูรับบริการไดรับการ
ถายทอดความรู จาก

งานวิจัย/ วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.

10.สถาบันการ 
ศึกษาในทุก
ระดับไดรับ
การพัฒนา

26.มีการพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ กลไกในการ

ดูแลสิ่งแวดลอม

30.มีการ
ถายทอด

เทคโนโลยี
ใหมๆ 
ใหกับ 

SME อยาง
ตอเนื่อง

31.การสรางเครือขายใหมี
ความเขมแข็ง

33.การทําให
ผูประกอบการและผูผลิต
ชุมชนเขาถึงแหลงเงินทุน

มากขึ้น

16.มีผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวมากขึ้น

1. ศูนยกลางทางดานการศึกษาและ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

21.ดึงสถาบัน
การศึกษาใหเขามา

มีสวนรวมกับ
ชุมชนมากขึ้น

12.มีระบบการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

29.พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยและระบบขอมูล
ใหทันสมัยและเหมาะสม

27.เมืองที่มีระบบผังเมือง
และการคมนาคมที่ดี

4.สินคา
เกษตรมี

มูลคา
เพิ่ม

5.เพิ่มรายไดจากสินคาชุมชน

32.เพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการและผูผลิต

ชุมชนที่มีอยู

7. มีคาใชจายจาก
การทองเที่ยวตอ

หัวเพิ่มขึ้น

35.พัฒนาเครือขาย
เชื่อมโยงทางดาน

การทองเที่ยว

34.สรางความ
เชื่อมโยงกับแหลง

ทองเที่ยวอื่นใน
กลุมจังหวัด

วิสัยทัศนจังหวัด ““ปทุมธานีเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสรางความเขมแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต””

40. การพัฒนาระบบบริหารความรู 41. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

36. พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดาน

การทองเที่ยว

38.พัฒนาแหลง
จําหนายสินคา 

OTOP ให
เกิดขึ้นในแหลง

ทองเที่ยว

8. จํานวน
นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

6.สินคาจาก
ผูประกอบการ

และผูผลิต
ชุมชนที่มี

มาตรฐานเปน
ที่ยอมรับ

11.มี
สิ่งแวดลอมที่ดี

13.เมืองที่มีความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสิน

2.เปนเมืองที่นาอยูสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

39.มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

24. ผูเชี่ยวชาญ
มาอยูเพิ่มขึ้น 37. มีการ

ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดให

มากขึ้น

18. แหลงทองเที่ยว
มีมาตรฐาน

19.มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในดาน

การทองเที่ยว

17. นักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจ

3.มีการ
ลงทุนและ
จางงานใน
ภาคอุตสาห

กรรม
เพิ่มขึ้น

22.มีการศึกษาและ
หาศักยภาพของ

สถาบันการศึกษาให
ชัดเจน

23.การสรางความรวมมือทางการศึกษาใน
ทุกระดับ

25. มีมาตรการจูงใจ

20.มีงานวิจัยเชิง
บูรณาการรวมกัน 28.พัฒนาสถาบันการศึกษา

และสถานพยาบาลใหได
มาตรฐาน

15.มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ
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ตัวอยาง
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การถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูบุคคล



ระดับกรม

ระดับสํานัก/กอง

ระดับบุคคล

ระดับจังหวัด

ระดับหนวยงาน

ระดับบุคคล

ระดับกลุมจังหวัด

การพัฒนาระบบประเมินผลลงสูระดับบุคคลของหนวยงานประจําจังหวัด

กลุมจังหวัด......

จังหวัด......

สํานักงาน.........

ขาราชการสังกัด
สํานักงาน.......จังหวัด....

แนวทางในการจัดทําตัวชี้วัดในระดับหนวยงานและระดับบุคคล



แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผล กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1: การพัฒนาระบบประเมินผลระดับกลุมจังหวัด

ระดับ
กลุมจังหวัด

ระดับ
จังหวัด

ระดับบุคคล

เปาประสงค

บทบาท หนาที่ของ
บุคคล ที่สนบัสนุนตอ

เปาประสงคและตัวชี้วัด
ของผูบังคับบัญชา

งานที่ไดรบั
มอบหมาย
เปนพิเศษ

เปาประสงคในระดับบคุคล

ตัวชี้วัดในระดบับุคคล

บทบาท หนาที่งาน
ของบุคคล

(Job Description)

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

วิสัยทัศน

1.1 ยืนยัน
วิสัยทัศนของ
กลุมจังหวัด

1.3 กําหนดเปา
ประสงคที่กลุม
จังหวัดตองการ
บรรลุภายใต
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร

1.2 ยืนยัน
ประเด็นยุทธศาสตร

ของกลุมจังหวัด

1.4 กําหนด
ตัวชี้วัดใน

แตละ
เปาประสงค

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ที่สนับสนุนวิสัยทศันและ

ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจงัหวัด
วิสัยทัศนจังหวัด

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับจังหวัด

2.1 ยืนยัน
วิสัยทัศนของ

จังหวัด

2.3 กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร

เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน
ของจังหวัด

2.4 กําหนดเปาประสงค
ที่จังหวัดตองการบรรลุ
ภายใตแตละประเด็น

ยุทธศาสตร

2.2 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ที่จังหวัดมีสวนผลักดันวิสัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด

2.5 กําหนด
ตัวชี้วัดในแตละ

เปาประสงค

ระดับ
หนวยงาน

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ที่สนับสนุนวิสัยทศัน

และประเด็นยทุธศาสตร
กลุมจังหวัด

วิสัยทัศน
หนวยงาน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ที่สนับสนุนวิสัยทศัน

และประเด็นยทุธศาสตร
สวนราชการตนสังกัด

ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดบับุคคล
3.1 ยืนยัน
หนาที่งาน
ของบุคคล

3.3 กําหนด
เปาประสงคเพิ่มเติม

ตามหนาที่งาน
ที่ยังไมไดมี
การประเมิน

3.4 กําหนด
เปาประสงคเพิ่มเติม

ตามงานที่ไดรับ
มอบหมายพิเศษที่ยัง
ไมไดมีการประเมิน

3.5 กําหนด
ตัวชี้วัดในแตละ

เปาประสงค

3.2 กําหนด
เปาประสงคที่บุคคล

มีสวนผลักดันเปาประสงค
ของผูบังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับหนวยงาน

3.1 ยืนยัน
วิสัยทัศนของ

หนวยงาน

3.3 กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่หนวยงานมีสวน
ผลักดันวิสัยทัศน

และประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการตนสังกัด

3.4 กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรเพิ่มเติม
ตามวิสัยทัศนของ

หนวยงาน

3.2 กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรที่หนวยงาน
มีสวนผลักดันวิสัยทัศน

และประเด็นยุทธศาสตร
ของจังหวัด

3.5 กําหนดเปาประสงค
ที่หนวยงานตองการ
บรรลุภายใตแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

3.6 กําหนดตัวชี้วัด
ในแตละ

เปาประสงค

ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลระดับจังหวัดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล



กระบวนการในการวางระบบฯ ในระดับสํานัก / กอง และระดับบุคคล

ขั้นที่ 1: การยืนยันในระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

ขั้นที่ 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจาก
ระดับกลุมจังหวัด จังหวัด สูระดับสํานักงานประจําจังหวัด

ขั้นที่ 3: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับ สํานักงานประจําจังหวัด
พรอมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด

ขั้นที่ 4: การยืนยันใน Job Families และ Job Description ในระดับบุคคล

ขั้นที่ 5: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดในระดับบุคคล พรอมทั้ง
รายละเอียดของตัวชี้วัด

ขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล



ขั้นที่ 1: การยืนยันในระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

ขั้นที่ 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจาก
ระดับกลุมจังหวัด จังหวัด สูระดับสํานักงานประจําจังหวัด

Role Result Matrix

สนับสนุนการเบิกจายงบประมาณสลธ.

ผลักดันและสงเสริมใหหนวยราชการลดขั้นตอน (รายกรมและกระทรวง) โดยรับผดิชอบในดาน
รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้องาน (function expert)

โครงสราง

กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ และแนวทางในการลดขั้นตอน
ผลักดันและสงเสริมใหหนวยราชการลดขั้นตอน โดยรับผิดชอบในดานหลักเกณฑและแนวทาง
ติดตามและประเมินผลสําเรจ็ในการลดขั้นตอนของหนวยงาน

สถาบัน 
GG

เผยแพรและประชาสัมพันธใหกับหนวยราชการและประชาชน รับทราบ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอน

เผยแพร

ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการลดขั้นตอนในภาพรวมจากหนวยงาน โดยประเมินจากประชาชนและ
ผูรับบริการหลังจากที่ไดนําแนวทางในการลดขั้นตอนไปปฏิบัติ

ติดตาม

ผลักดันและสงเสริมใหหนวยราชการลดขั้นตอน โดยการสนับสนุน Area Officer (รายจังหวัด)ภูมิภาค

วิจัยและ
พัฒนา

กพร.นอย

ใหคําปรึกษาและประสานการแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เปนอุปสรรคตามขอเสนอของสวนราชการ 
(เฉพาะในบางหนวยงานเทานั้น)

กฎหมาย

ผลลัพธ: หนวยราชการสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาลงได โดยเฉลี่ยรอยละ30 ขึ้นไปหนวยงาน

1. รอยละของหนวยงานของรัฐที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพื่อใหบริการประชาชนลง

OS Matrix

ตวัชีว้ดั ผลลพัธ
สลธ. สถาบนั 

GG
โครงสราง ภูมภิาค ติดตาม เผยแพร กฎหมาย วจิยัและพั

ฒนา
1 รอยละของหนวยงานของรัฐทีส่ามารถลดขัน้ต

อนและระยะเวลาการปฏบัิตริาชการเพ่ือใหบรกิ
ารประชาชนลงโดยเฉลีย่รอยละ 30 ขึน้ไป ระยะเวลาของข้ันตอนการปฏบติัราชการของสวนรา

ชการลดลง (เหมอืน ตวัช้ีวดัที ่11)

2 ระดบัความสาํเรจ็ในการสงเสรมิและผลกัดนัให
หนวยงานของรฐัดําเนินการตาม พ.ร.ฎ. 

วาดวยหลกัเกณฑและวธีิการบรหิารกจิการบา
นเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546

หนวยงานของรัฐดาํเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 
วาดวยหลักเกณฑและวธีิการบรหิารกจิการบานเมอื
งท่ีดี พ.ศ. 
2546ไดตามเปาหมาย(เหมอืนตัวชีว้ดัท่ี9)

3 จาํนวนทีเ่พ่ิมขึน้ของบันทกึขอตกลงการเปนพั
นธมติรเครือขายการพัฒนาระบบราชการ มเีครอืขายการพฒันาระบบราชการเพ่ิมขึน้

4 รอยละของประชาชนท่ีรบัรูวามกีารพัฒนาระบ
บราชการ ประชาชนท่ีรบัรูวามกีารพัฒนาระบบราชการ

5 รอยละของขาราชการในหนวยงานราชการกลุ
มเปาหมายรบัรูและเขาใจเกีย่วกบัการพฒันาระ
บบราชการ

ขาราชการในหนวยงานราชการกลุมเปาหมายรบัรูแ
ละเขาใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบราชการ

6 รอยละของผูรบับริการกลุมเปาหมายท่ีเหน็วา 
สาํนกังาน ก.พ.ร. 
เปนองคกรตนแบบของการพัฒนาระบบราชกา
ร

ผูรบับริการกลุมเปาหมายท่ีเหน็วา สาํนกังาน ก.พ.ร. 
เปนองคกรตนแบบของการพัฒนาระบบราชกา

7 รอยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใ
นการปฏบิติังาน บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการปฏบิติังาน

8 ระดบัความสาํเรจ็ในการผลกัดันใหเกดิการพัฒ
นาขดีสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

ของเจาหนาท่ี ก.พ.ร.
เจาหนาท่ี ก.พ.ร.มสีมรรถนะหลัก (Core 
Competency)

9 รอยละของความสาํเรจ็ตามเปาหมายผลผลติข
องสวนราชการ
9.1 
จาํนวนภารกจิ/ขอเสนอแนะ/คาํปรกึษาเกีย่วกั
บการพัฒนาระบบราชการ มขีอเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการ

หนวยงานของรัฐนาํคําปรกึษาไปใชในการพฒันาระ
บบราชการ

9.2 
หนวยงานราชการจาํนวนไมนอยกวารอยละ 
10 ไดดาํเนนิการตาม พ.ร.ฎ 
วาดวยหลกัเกณฑและวธีิการบรหิารกจิการบา
นเมอืงท่ีดี พ.ศ. 2546

หนวยงานของรัฐดาํเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 
วาดวยหลักเกณฑและวธีิการบรหิารกจิการบานเมอื
งท่ีดี พ.ศ. 
2546ไดตามเปาหมาย(เหมอืนตัวชีว้ดัท่ี2)

Result Chart

ประชาชน
ไดใช

บริการผาน
ทางระบบ
อิเล็กทรอนิ

กส

ผลลัพธ :

16. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส

จัดทําระบบ
ใหบริการผาน

ระบบ call 
center และ 

web-site 

ใหขอมูลใน
สวนที่เปน

ความ
รับผิดชอบ

ของหนวยงาน 

จัดหาและกํากับ
ดูแลการติดตั้ง
Infrastructure 

และ 
Application 

สลธ. ทุกหนวยงาน เผยแพร



สิ่งที่จะวัด 
(What to Measure) 

ระดับ
องคกร

ผลลัพธ: ประชาชนรับรู
และพึงพอใจตอการ
พัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัด: รอยละของ
ประชาชนที่รับรูและ    

พึงพอใจตอการพัฒนา
ระบบราชการ

ตัวชี้วัด 
(How to Measure) 

ระดับ
หนวยงาน

ผลผลิต: ประชาชนไดรับ
การเผยแพรและการสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบราชการ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
การเผยแพรและการสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบราชการ

ขั้นที่ 3: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับสํานักงาน
ประจําจังหวัด พรอมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด



บทบาท หนาที่ และ
ภารกิจที่สนับสนุน

วิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร

บทบาท หนาที่ และภารกิจที่
สนับสนุนวิสัยทัศน และ

ประเด็นยุทธศาสตร
ราชการบริหารสวนกลาง

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน
หนวยงาน

การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัดสูระดับหนวยงาน

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัด

หนวยงาน



เปาประสงคและตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดของ
ผูบังคับบัญชา

Job Description
งานที่ไดรับ

มอบหมายเปน
พิเศษ

Personal KPI

ขั้นที่ 5: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดในระดับบุคคล พรอมทั้ง
รายละเอียดของตัวชี้วัด



ขั้นที่ 4: การยืนยันใน Job Families และ Job Description ในระดับบุคคล

เลขที่ตําแหนง: ชื่อผูดํารงตําแหนง:

ชื่อตําแหนง: สํานัก/กอง/สํานักงาน:

ระดับ: ผูบังคับบัญชา:

หนาที่หลัก:

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหนาที่:

ตําแหนงและระดับ จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ

สายงานของสํานักงานฯ จํานวนบุคลากร จํานวนสายงาน

รวม

ตัวอยางตัวอยาง  แบบฟอรม Job Description

ตัวอยาง แบบฟอรม Job Families

ขอบเขตผูใตบังคับบัญชา



บทบาท หนาที่ 
ที่สนับสนุนตอ

เปาประสงคและตัวช้ีวัด
ของผูบังคับบัญชา

งานที่ไดรับ
มอบหมาย

พิเศษ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนาที่งาน
ของบุคคล

(Job Description)

การแปลงระบบประเมินผลจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล

บุคคล



ตัวชี้วัด: จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรูใหม

ความหมายของตัวชี้วัด •

เปาประสงคของตัวชี้วัด ความสําเร็จในการถายทอดองคความรูและทักษะใหมๆในการปฏิบัติงานใหกับ
ขาราชการ

สูตรในการคํานวณ -

หนวยที่วัด ครั้ง
ความถี่ในการเก็บขอมูลและ
รายงาน

ทุก 3 เดือน

กระบวนการจัดเก็บขอมูล หนวยงาน ก เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน
ผูจัดเก็บขอมูล คุณ…….
ผูตั้งเปาหมาย คุณ…….
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด คุณ…….
ขอมูลปฐาน (ปงบประมาณ 52) 5 ครั้ง
เปาหมาย (ปงบประมาณ 53) 6 ครั้ง

•การจัดฝกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรูใหม เปนการอบรม
ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน
•บุคลากรภายในหนวยงาน หมายถงึ ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราว

รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)ตัวอยาง

ในตัวชี้วัดทุกตัว และทุกระดับ จะมีการจัดทํารายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI Template)



14. มีสถานพยาบาล
ที่ไดมาตรฐานสากล

Strategy  Map จังหวัดปทุมธานี

การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวิจัย 

จังหวัดปทุมธานีเปนเมืองที่นาอยู มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และผูผลิตชุมชน ที่เขมแข็งและมี

ความสามารถในการแขงขัน

เปนแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
การเรียนรูแบบบูรณาการ

9.ชุมชนและ
ผูรับบริการไดรับการ
ถายทอดความรู จาก

งานวิจัย/ วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.

10.สถาบันการ 
ศึกษาในทุก
ระดับไดรับ
การพัฒนา

26.มีการพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ กลไกในการ

ดูแลสิ่งแวดลอม

30.มีการ
ถายทอด

เทคโนโลยี
ใหมๆ 
ใหกับ 

SME อยาง
ตอเนื่อง

31.การสรางเครือขายใหมี
ความเขมแข็ง

33.การทําให
ผูประกอบการและผูผลิต
ชุมชนเขาถึงแหลงเงินทุน

มากขึ้น

16.มีผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวมากขึ้น

1. ศูนยกลางทางดานการศึกษาและ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

21.ดึงสถาบัน
การศึกษาใหเขามา

มีสวนรวมกับ
ชุมชนมากขึ้น

12.มีระบบการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

29.พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยและระบบขอมูล
ใหทันสมัยและเหมาะสม

27.เมืองที่มีระบบผังเมือง
และการคมนาคมที่ดี

4.สินคา
เกษตรมี

มูลคา
เพิ่ม

5.เพิ่มรายไดจากสินคาชุมชน

32.เพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการและผูผลิต

ชุมชนที่มีอยู

7. มีคาใชจายจาก
การทองเที่ยวตอ

หัวเพิ่มขึ้น

35.พัฒนาเครือขาย
เชื่อมโยงทางดาน

การทองเที่ยว

34.สรางความ
เชื่อมโยงกับแหลง

ทองเที่ยวอื่นใน
กลุมจังหวัด

วิสัยทัศนจังหวัด ““ปทุมธานีเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสรางความเขมแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต””

40. การพัฒนาระบบบริหารความรู 41. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

36. พัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดาน

การทองเที่ยว

38.พัฒนาแหลง
จําหนายสินคา 

OTOP ให
เกิดขึ้นในแหลง

ทองเที่ยว

8. จํานวน
นักทองเที่ยว

เพิ่มขึ้น

6.สินคาจาก
ผูประกอบการ

และผูผลิต
ชุมชนที่มี

มาตรฐานเปน
ที่ยอมรับ

11.มี
สิ่งแวดลอมที่ดี

13.เมืองที่มีความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสิน

2.เปนเมืองที่นาอยูสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

39.มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

24. ผูเชี่ยวชาญ
มาอยูเพิ่มขึ้น 37. มีการ

ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว
ของจังหวัดให

มากขึ้น

18. แหลงทองเที่ยว
มีมาตรฐาน

19.มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในดาน

การทองเที่ยว

17. นักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจ

3.มีการ
ลงทุนและ
จางงานใน
ภาคอุตสาห

กรรม
เพิ่มขึ้น

22.มีการศึกษาและ
หาศักยภาพของ

สถาบันการศึกษาให
ชัดเจน

23.การสรางความรวมมือทางการศึกษาใน
ทุกระดับ

25. มีมาตรการจูงใจ

20.มีงานวิจัยเชิง
บูรณาการรวมกัน 28.พัฒนาสถาบันการศึกษา

และสถานพยาบาลใหได
มาตรฐาน

15.มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ
ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ

พัฒ
นา

อง
คก

ร
ปร

ะสิ
ทธิ

ภา
พข

อง
กา

รป
ฏิบ

ัติร
าช

กา
ร

คุณ
ภา

พ
กา

รใ
หบ

ริก
าร

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

ตัวอยาง



ระบบประเมินผลของจังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ จํานวน
เปาประสงค

จํานวน
ตัวชี้วัด

9 12

10 14

8 11

11 12

3 3

รวม 41 52

1. การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวิจัย 

2. จังหวัดปทุมธานีเปนเมือง
ที่นาอยู 

4. เปนแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
การเรียนรูแบบบูรณาการ

3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ผูประกอบการและผูผลิต

ชุมชน ที่เขมแข็งและมีความสามารถใน
การแขงขัน

มิติดานพัฒนาองคกร

ตัวอยาง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การบูรณาการระหวางสถาบันการศึกษาและวิจัย 

จํานวน 9 เปาประสงค จํานวน 12 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที1่ (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอยาง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. จังหวัดปทุมธานีเปนเมืองที่นาอยู 

จํานวน 10 เปาประสงค จํานวน 14 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที2่ (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอยาง



จํานวน 8 เปาประสงค จํานวน 11 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที3่ (จังหวัดปทุมธานี)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผูผลิตชุมชน
ที่เขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน

ตัวอยาง



จํานวน 11 เปาประสงค จํานวน 12 ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรที4่ (จังหวัดปทุมธานี)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. เปนแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวอยาง



มิติดานพัฒนาองคกร

จํานวน 3 เปาประสงค จํานวน 3 ตัวชี้วัดมิติดานพัฒนาองคกร (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอยาง



บทบาท หนาที่ และ
ภารกิจที่สนับสนุน

วิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร

บทบาท หนาที่ และภารกิจที่
สนับสนุนวิสัยทัศน

และประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงานตนสังกัด

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน
หนวยงาน

การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัด
สูระดับหนวยงาน

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัด

ตัวอยาง



2. ยกระดับและเพิ่มขีด
ความสามารถ การ

ดําเนินการดานเศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

1. เพิ่มขีด
ความสามารถดานการ
บริหารจัดการชุมชน

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดําเนินการดาน
เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

1. การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวจิัย 

4. เปนแหลงทองเที่ยวที่
เชื่อมโยงการเรียนรูแบบ

บูรณาการ

3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และผูผลิตชุมชนที่
เขมแข็งและมีความสามารถในการ

แขงขัน

2. จังหวัดปทุมธานี
เปนเมืองที่นาอยู 

ยุท
ธศ

าส
ตร

จัง
หว

ัดป
ทุม

ธา
นี

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
มก

าร
พัฒ

นา
ชุม

ชน
วิสัยทัศน “สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เปนหนวยงานหลักของจังหวัดในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและ

กระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อสรางพลังชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได”

แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ตัวอยาง



3.สินคาจาก
ผูประกอบการและ
ผูผลิตชุมชนที่มี
มาตรฐานเปนที่

ยอมรับ

2.เพิ่มรายได
จากสินคา

ชุมชน

7.เพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการและ
ผูผลิตชุมชนที่มี

อยู

8.การสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่นให
สามารถนําไปใช

ประโยชนไดเพิ่มขึ้น

4.พัฒนาศักยภาพ
ของผูนําชุมชน

5.พัฒนาศักยภาพ
ขององคกร

6.พัฒนาศักยภาพ
ของเครือขาย

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดําเนินการดาน
เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

9.ทําใหผูประกอบการ
และผูผลิตชุมชนสามารถ

เขาถึงเงินทุน

1.ชุมชนใน
จังหวัดมีความ

เขมแข็ง

10.พัฒนาความรู
ความสามารถของ

บุคลากร

11. พัฒนาระบบ
ขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12.พัฒนา
ขวัญและ
กําลังใจ

พัฒ
นา

อง
คก

ร
Strategy  Map สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
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ระบบประเมินผลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ จํานวน
เปาประสงค

จํานวน
ตัวชี้วัด

4 6

5 6

3 5

รวม 12 17

1. ชุมชนในจังหวัดมี
ความเขมแข็ง

2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ 
การดําเนินการดานเศรษฐกิจชุมชน

และวิสาหกิจชุมชน

มิติดานพัฒนาองคกร

ตัวอยาง



จํานวน 4 เปาประสงค จํานวน 6 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที1่ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง
ตัวอยาง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
การดําเนินการดานเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

จํานวน 5 เปาประสงค จํานวน 6 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตรที2่ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ตัวอยาง



มิติดานการพัฒนาองคกร

จํานวน 3 เปาประสงค จํานวน 5 ตัวชี้วัด

มิติดานการพัฒนาองคกร (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ตัวอยาง



การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

เปาประสงคและตัวชี้วัด
ระดับบุคคล

เปาประสงค
และตัวชี้วัด
ของผูบังคับ   

บัญชา

Job
Description

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
เปนพิเศษ

Personal KPI



โครงสรางของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กลุมงาน (Job Families)ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีจํานวน 12 กลุมงาน

พช1. พัฒนาการจังหวัด(เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน)

พช2. หัวหนา
ฝายอํานวยการ

พช8. หัวหนา
กลุมงานสงเสริมและพัฒนา

พช3. เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี

พช4. เจาพนักงาน
ธุรการ

พช9. นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน

พช10. พัฒนาการอําเภอ(เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน)

พช11. นักพัฒนาชุมชน พช12. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

พช6. นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน 6

พช5. หัวหนา
กลุมงานแผนงานและขอมูล

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

พช7. นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน 6ว

ตัวอยาง



การประเมินผลระดับบุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กลุมงาน (Job Families) จํานวนเปาประสงค จํานวนตัวชี้วัด

พช1. พัฒนาการจังหวัด(ตามตัวชี้วัดของ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี)

12 17

พช2. หัวหนาฝายอํานวยการ 6 7
พช3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 3
พช4. เจาพนักงานธุรการ 1 1
พช5. หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล 3 5
พช6. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 2 3
พช7. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว 2 3
พช8. หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนา 8 10
พช9. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 7 9
พช10./ 
พช11./ 
พช12

พัฒนาการอําเภอ / นักพัฒนาชุมชน / 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 11 15

รวม 54 73

ตัวอยาง



เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด)

ตัวชี้วัดบุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง

ตัวชี้วัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอยาง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
การดําเนินการดานเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด)

ตัวชี้วัดบุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีตัวชี้วัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอยาง



มิติดานการพัฒนาองคกร

มิติดานการพัฒนาองคกร (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ตัวชี้วัดบุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีตัวชี้วัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอยาง



ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

เปาประสงคประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดบุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอยาง



2.

1.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

1.

3.                                  

2.

ยุท
ธศ

าส
ตร

มร
สน

.

วิสัยทัศน  “คณะ สํานัก สถาบัน                                                                
”

แผนยุทธศาสตรคณะ/สํานัก/สถาบัน...................................
แบบฟอรม



2.          

5.

7.

3.

4.

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

1.

8. 9. 

พัฒ
นา

อง
คก

ร
Strategy  Map คณะ สํานัก สถาบัน..................................................

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ตา
มพั

นธ
กิจ

คุณ
ภา

พก
าร

ให
บร

ิกา
ร

แบบฟอรม

6.



แบบฟอรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

1.

(...) 1-1

3.

(…) 1-2

4. 

(…) 4-1 (…) 4-2

(…) 3-1

(…) 4-3

หมายเหตุ (...) ระบุตัวยอของหนวยงานเพื่อความสะดวกในการอางอิง เชน สํานักงานอธิการบดี (สนอ.)



สํานักงาน............................................

เปาประสงค ตัวชี้วัด
1. •(...) 1-1. 

2. •(...) 1-2. 

3. •(...) 1-3. 

4. •(...) 1-4. 

5. •(...) 5-1. 

6. •(...) 6-1. 

7. •(...) 7-1. 

แบบฟอรม

หมายเหตุ (...) ระบุตัวยอของหนวยงานเพื่อความสะดวกในการอางอิง เชน สํานักงานอธิการบดี (สนอ.)



โครงสรางของคณะ สํานัก สถาบัน......................

กลุมงาน (Job Families)ของคณะ สํานัก สถาบัน................ มีจํานวน..........กลุมงาน

1.

2. 8.

3.

4.

9.

10.

11. 12.

6.

5.

สํานักงาน.......................

7.

แบบฟอรม



เลขที่ตําแหนง: ชื่อตําแหนงทางบริหาร:
ชื่อตําแหนงในสายงาน:

ภารกิจ / สถาบัน / สํานัก: กลุม:

ระดับ: ผูบังคับบัญชา:

ความรับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของงาน เปาประสงค/ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ความรับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของงาน เปาประสงค/ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

ขอบเขตงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ (ถามี)

แบบฟอรม
รายละเอียดของงานในระดับบุคคล (Job Description)



การจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล

เปาประสงค ตัวชี้วัด
1. •(...) 1-1. 

2. •(...) 2-1. 

3. •(...) 1-3. 

4. •(...) 1-4. 

5. •(...) 5-1.

6. •(...) 6-1. 

7. •(...) 7-1. 

แบบฟอรม

หมายเหตุ (...) ระบุตัวยอ/รหัสเพื่อความสะดวกในการอางอิง



ตัวชี้วัด:
หนวยวัด: น้ําหนัก:

คําอธิบาย •

คาเปาหมาย

เกณฑการใหคะแนน

สูตรการคํานวณ

เงื่อนไข (ถาม)ี

ขอมูลพื้นฐาน

แหลงขอมูล/วิธีการเก็บขอมูล
ความถี่ของการเก็บขอมูลและ
รายงาน
ผูจัดเก็บขอมูล
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)
แบบฟอรม



ขอมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เอกสารแสดงวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของมรสน.

2. แผนที่ยุทธศาสตรของ มรสน.

3. เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการของ มรสน.

4. เอกสารแสดงวิสัยทัศน/ประเด็นยุทธศาสร/พันธกิจ/อํานาจหนาที่

ของคณะ สํานัก สถาบัน





*

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

และการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล



นำเสนอ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร







วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์



















































































เป้าประสงค์















ตัวชี้วัด





























ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง

Serve the Customer

Run the Business

Manage Resources

Capacity Building

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์

(Strategy Map)

การประเมินผลในภาพรวมขององค์กร

(Corporate Scorecard)

แผนปฏิบัติการ

(Action Plan)

ค่า

เป้าหมาย

งบประมาณ

แผนงาน/

โครงการ













ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสู่ระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล











เป้าประสงค์















































*

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์









*

แผนที่ยุทธศาสตร์

คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์การในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่องค์การปรารถนา

ในมุมมองทางด้านประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ







*

		 แต่ละมุมมองประกอบด้วยเป้าประสงค์ (คือสิ่งที่องค์การต้องการมุ่งเน้นหรือประสบความสำเร็จ) 

		 โดยเป้าประสงค์ภายใต้มุมมองแต่ละมุมมองนั้นจะมีความสอดคล้องกันในลักษณะของเหตุและผลที่มีความชัดเจน

		 ทุกอย่างจะช่วยสนับสนุนและสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ

		 ทำให้ทุกคนเห็นภาพของยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น และทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้



แผนที่ยุทธศาสตร์







*

กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์







1. ยืนยัน

วิสัยทัศน์

ของหน่วยงาน

2. ยืนยันประเด็น

ยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน

3. กำหนด

เป้าประสงค์

ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์

เป็นการ ยืนยันทิศทางการพัฒนาที่หน่วยงานต้องการ

เป็นการกำหนดประเด็นสำคัญที่หน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติทั้ง 4 มิติ







*

กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์

การกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

		กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ		ประเด็นคำถามเพื่อช่วยในการกำหนดเป้าประสงค์

		มิติด้านประสิทธิผล		ประสิทธิผลหรือผลลัพท์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร
อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ

		มิติด้านคุณภาพการให้บริการ		อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ

		มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ		ในการที่จะนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และหรือการก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์การต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรมใดบ้างเพื่อนำไปสู่
สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล

		มิติด้านการพัฒนาองค์การ		จะต้องมีการพัฒนาองค์การด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์การในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์



























*

ข้อแนะนำในการเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์

1. การเขียนเป้าประสงค์ควรเขียนอยู่ในรูปของคำกริยา (Action Verb) เช่น

    - แทนที่จะเขียนว่า “การให้บริการที่รวดเร็ว” ซึ่งเป็นคำนามและอาจจะไม่สื่อกับผู้อ่าน ควรจะเขียนว่า “การเพิ่มความเร็วในการให้บริการ ” 

    - หรือถ้าเขียนว่า “บุคลากรมีความรู้ความสามารถ” เมื่ออ่านอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าบุคลากรขององค์การไม่มีความรู้ความสามารถเลย จึงควรจะเขียนว่า “พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร”

2. เป้าประสงค์ต่างๆ ในแผนที่ยุทธศาสตร์จะต้องมีความเชื่อมโยงในลักษณะของเหตุและผล ซึ่งเราสามารถทดสอบสมมุติฐานความเชื่อมโยงแต่ละประการได้ โดยอาศัยรูปประโยค “ถ้า......แล้ว......” เช่น ถ้าบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นแล้ว จะทำให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้น แล้วจะทำให้ลูกค้าพอใจขึ้น แล้วจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้น







พัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ

ประสิทธิผล









เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร (สร้างความ

พร้อมในการบริหารกลยุทธ์)

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

และเพิ่มผลผลิตแก่องค์กร

เพื่อสร้างความพึงพอใจ

และความไว้วางใจ

แก่ประชาชน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์หลัก 

ผลลัพธ์กลยุทธ์ในภาพรวม

เป้าหมาย

5. ตัวอย่างแนวความคิดทั่วไปของ Strategy  Maps 

จนท./บุคลากร มีทักษะ

ความสามารถที่เหมาะสม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัย

การให้บริการที่ดี

การบริหารงบประมาณที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระบวนการทำงานที่

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ

การบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

ตามยุทธศาสตร์ มรสน.

การบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

ตามยุทธศาสตร์ มรสน.

การบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน

ของรัฐบาล

การตอบสนองนโยบายของรัฐ

อย่างมีประสิทธิผล

การลดค่าใช้จ่าย

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ระบบการบริหารองค์ความรู้

ภายในองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ



*











14. มีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล

Strategy  Map  จังหวัดปทุมธานี







การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัย 

จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ผลิตชุมชน ที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการ

9.ชุมชนและผู้รับบริการได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากงานวิจัย/ วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 

10.สถาบันการ ศึกษาในทุกระดับได้รับการพัฒนา

26.มีการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

30.มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับ SME อย่างต่อเนื่อง

31.การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

33.การทำให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น

16.มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

1. ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

21.ดึงสถาบัน

การศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น

12.มีระบบการคมนาคมที่สะดวกขึ้น

29.พัฒนาระบบความปลอดภัยและระบบข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะสม

27.เมืองที่มีระบบผังเมืองและการคมนาคมที่ดี

4.สินค้าเกษตรมีมูลค่า

เพิ่ม

5.เพิ่มรายได้จากสินค้าชุมชน

32.เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนที่มีอยู่

7. มีค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวต่อหัวเพิ่มขึ้น

35.พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยว

34.สร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในกลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัด ““ปทุมธานีเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้””

40. การพัฒนาระบบบริหารความรู้

41. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 









36. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว

38.พัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว

8. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

6.สินค้าจากผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

11.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

13.เมืองที่มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

2.เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

39.มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

24. ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่เพิ่มขึ้น

37. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มากขึ้น

18. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน

19.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยว

17. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ



















3.มีการลงทุนและจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น





22.มีการศึกษาและหาศักยภาพของสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน

23.การสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในทุกระดับ

25. มีมาตรการจูงใจ

20.มีงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน

28.พัฒนาสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

15.มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ

พัฒนา

องค์กร

ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ

คุณภาพ

การให้บริการ

ประสิทธิผล

ตามพันธกิจ



ตัวอย่าง







*

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล







ระดับกรม

ระดับสำนัก

 

/

 

กอง

ระดับบุคคล

ระดับจังหวัด

ระดับหน่วยงาน

 

ระดับบุคคล

ระดับกลุ่มจังหวัด

การพัฒนาระบบประเมินผลลงสู่ระดับบุคคลของหน่วยงานประจำจังหวัด

กลุ่มจังหวัด......

จังหวัด......

สำนักงาน.........

ข้าราชการสังกัด

สำนักงาน.......จังหวัด....







แนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล



























แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผล

กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1: การพัฒนาระบบประเมินผลระดับกลุ่มจังหวัด

ระดับ

กลุ่มจังหวัด

ระดับ

จังหวัด

ระดับบุคคล



เป้าประสงค์















ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์







1.1 ยืนยัน

วิสัยทัศน์ของ

กลุ่มจังหวัด

1.3 กำหนดเป้า

ประสงค์ที่กลุ่ม

จังหวัดต้องการ

บรรลุภายใต้

แต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์

1.2 ยืนยัน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ของกลุ่มจังหวัด

1.4 กำหนด

ตัวชี้วัดใน

แต่ละ

เป้าประสงค์

ระดับ

หน่วยงาน









บทบาท หน้าที่และภารกิจ

ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์

และประเด็นยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์

หน่วยงาน

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์





บทบาท หน้าที่และภารกิจ

ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์

และประเด็นยุทธศาสตร์

ส่วนราชการต้นสังกัด













ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับบุคคล

3.1 ยืนยัน

หน้าที่งาน

ของบุคคล

3.3 กำหนด

เป้าประสงค์เพิ่มเติม

ตามหน้าที่งาน

ที่ยังไม่ได้มี

การประเมิน

3.4 กำหนด

เป้าประสงค์เพิ่มเติม

ตามงานที่ได้รับ

มอบหมายพิเศษที่ยัง

ไม่ได้มีการประเมิน

3.5 กำหนด

ตัวชี้วัดในแต่ละ

เป้าประสงค์

3.2 กำหนด

เป้าประสงค์ที่บุคคล

มีส่วนผลักดันเป้าประสงค์

ของผู้บังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับหน่วยงาน

3.1 ยืนยัน

วิสัยทัศน์ของ

หน่วยงาน

3.3 กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์

ที่หน่วยงานมีส่วน

ผลักดันวิสัยทัศน์

และประเด็นยุทธศาสตร์

ของส่วนราชการต้นสังกัด

3.4 กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ตามวิสัยทัศนของ

หน่วยงาน

3.2 กำหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน

มีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์

และประเด็นยุทธศาสตร์

ของจังหวัด

3.5 กำหนดเป้าประสงค์

ที่หน่วยงานต้องการ

บรรลุภายใต้แต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กำหนดตัวชี้วัด

ในแต่ละ

เป้าประสงค์

ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลระดับจังหวัดลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล



บทบาท หน้าที่ของ

บุคคล ที่สนับสนุนต่อ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ของผู้บังคับบัญชา

งานที่ได้รับ

มอบหมาย

เป็นพิเศษ

เป้าประสงค์ในระดับบุคคล

ตัวชี้วัดในระดับบุคคล





บทบาท หน้าที่งาน

ของบุคคล

(Job Description)









บทบาท หน้าที่และภารกิจ

ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และ

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด





วิสัยทัศน์จังหวัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์





ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับจังหวัด

2.1 ยืนยัน

วิสัยทัศน์ของ

จังหวัด

2.3 กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์

เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์

ของจังหวัด

2.4 กำหนดเป้าประสงค์

ที่จังหวัดต้องการบรรลุ

ภายใต้แต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์

2.2 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ที่จังหวัดมีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์และ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด

2.5 กำหนด

ตัวชี้วัดในแต่ละ

เป้าประสงค์







กระบวนการในการวางระบบฯ ในระดับสำนัก / กอง และระดับบุคคล

ขั้นที่ 1: การยืนยันในระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ขั้นที่ 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจากระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด สู่ระดับสำนักงานประจำจังหวัด

ขั้นที่ 3: กำหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับ สำนักงานประจำจังหวัดพร้อมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด

ขั้นที่ 4: การยืนยันใน Job Families และ Job Description ในระดับบุคคล

ขั้นที่ 5: กำหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดในระดับบุคคล พร้อมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด

ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล







ขั้นที่ 1: การยืนยันในระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ขั้นที่ 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจากระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด สู่ระดับสำนักงานประจำจังหวัด

สนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณ

สลธ.

ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยราชการลดขั้นตอน (รายกรมและกระทรวง) โดยรับผิดชอบในด้านรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้องาน (function expert)

โครงสร้าง

กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการลดขั้นตอน

ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยราชการลดขั้นตอน โดยรับผิดชอบในด้านหลักเกณฑ์และแนวทาง

ติดตามและประเมินผลสำเร็จในการลดขั้นตอนของหน่วยงาน

สถาบัน GG

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยราชการและประชาชน รับทราบ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดขั้นตอน

เผยแพร่

ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการลดขั้นตอนในภาพรวมจากหน่วยงาน โดยประเมินจากประชาชนและผู้รับบริการหลังจากที่ได้นำแนวทางในการลดขั้นตอนไปปฏิบัติ

ติดตาม

ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยราชการลดขั้นตอน โดยการสนับสนุน Area Officer (รายจังหวัด)

ภูมิภาค



วิจัยและพัฒนา



กพร.น้อย

ให้คำปรึกษาและประสานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคตามข้อเสนอของส่วนราชการ (เฉพาะในบางหน่วยงานเท่านั้น)

กฎหมาย

ผลลัพธ์: หน่วยราชการสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาลงได้ โดยเฉลี่ยร้อยละ30 ขึ้นไป

หน่วยงาน





























		ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนลง





Role Result Matrix



OS Matrix

ประชาชนได้ใช้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์ :



		ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์



จัดทำระบบให้บริการผ่านระบบ call center และ web-site 

ให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

จัดหาและกำกับดูแลการติดตั้งInfrastructure และ Application 



สลธ.



ทุกหน่วยงาน

เผยแพร่



Result Chart











สิ่งที่จะวัด 

(What to Measure) 

ระดับองค์กร

ผลลัพธ์: ประชาชนรับรู้และพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัด: ร้อยละของประชาชนที่รับรู้และ    พึงพอใจต่อการพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัด 

(How to Measure) 

ระดับหน่วยงาน

ผลผลิต: ประชาชนได้รับการเผยแพร่และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ขั้นที่ 3: กำหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับสำนักงานประจำจังหวัด พร้อมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด









บทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจที่สนับสนุน

วิสัยทัศน์และประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

บทบาท หน้าที่ และภารกิจที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์

ราชการบริหารส่วนกลาง

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด





วิสัยทัศน์หน่วยงาน



การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัดสู่ระดับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัด





ยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัด





หน่วยงาน







ขั้นที่ 5: กำหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดในระดับบุคคล พร้อมทั้ง

            รายละเอียดของตัวชี้วัด



เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา

Job Description

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ







Personal KPI







ขั้นที่ 4: การยืนยันใน Job Families และ Job Description ในระดับบุคคล

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม Job Description

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม Job Families 

ขอบเขตผู้ใต้บังคับบัญชา

		เลขที่ตำแหน่ง:		ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง:

		ชื่อตำแหน่ง: 		สำนัก/กอง/สำนักงาน:

		ระดับ:		ผู้บังคับบัญชา:

		หน้าที่หลัก:

		ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามหน้าที่:



		ตำแหน่งและระดับ		จำนวนคน		ขอบเขตงานโดยย่อ





		สายงานของสำนักงานฯ		จำนวนบุคลากร		จำนวนสายงาน



		รวม



























































บทบาท หน้าที่ 

ที่สนับสนุนต่อ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ของผู้บังคับบัญชา

งานที่ได้รับ

มอบหมาย

พิเศษ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด



หน้าที่งาน

ของบุคคล

(Job Description)



การแปลงระบบประเมินผลจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

บุคคล







ตัวชี้วัด:  จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรู้ใหม่

		การจัดฝึกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรู้ใหม่ เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

		บุคลากรภายในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว



รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)

ตัวอย่าง

ในตัวชี้วัดทุกตัว และทุกระดับ จะมีการจัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI Template)

		ความหมายของตัวชี้วัด		 

		เป้าประสงค์ของตัวชี้วัด		ความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ

		สูตรในการคำนวณ		-

		หน่วยที่วัด		ครั้ง

		ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน		ทุก 3 เดือน

		กระบวนการจัดเก็บข้อมูล		หน่วยงาน ก เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน

		ผู้จัดเก็บข้อมูล		คุณ…….

		ผู้ตั้งเป้าหมาย		คุณ…….

		ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		คุณ…….

		ข้อมูลปีฐาน (ปีงบประมาณ 52)		5 ครั้ง

		เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 53)		6 ครั้ง







































14. มีสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล

Strategy  Map  จังหวัดปทุมธานี







การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัย 

จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ผลิตชุมชน ที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการ

9.ชุมชนและผู้รับบริการได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากงานวิจัย/ วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 

10.สถาบันการ ศึกษาในทุกระดับได้รับการพัฒนา

26.มีการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกในการดูแลสิ่งแวดล้อม

30.มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับ SME อย่างต่อเนื่อง

31.การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

33.การทำให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น

16.มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

1. ศูนย์กลางทางด้านการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

21.ดึงสถาบัน

การศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น

12.มีระบบการคมนาคมที่สะดวกขึ้น

29.พัฒนาระบบความปลอดภัยและระบบข้อมูลให้ทันสมัยและเหมาะสม

27.เมืองที่มีระบบผังเมืองและการคมนาคมที่ดี

4.สินค้าเกษตรมีมูลค่า

เพิ่ม

5.เพิ่มรายได้จากสินค้าชุมชน

32.เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนที่มีอยู่

7. มีค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวต่อหัวเพิ่มขึ้น

35.พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทางด้านการท่องเที่ยว

34.สร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในกลุ่มจังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัด ““ปทุมธานีเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้””

40. การพัฒนาระบบบริหารความรู้

41. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 









36. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยว

38.พัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้า OTOP ให้เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว

8. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

6.สินค้าจากผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

11.มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

13.เมืองที่มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

2.เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

39.มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ

24. ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่เพิ่มขึ้น

37. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มากขึ้น

18. แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน

19.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการท่องเที่ยว

17. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ



















3.มีการลงทุนและจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น





22.มีการศึกษาและหาศักยภาพของสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน

23.การสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในทุกระดับ

25. มีมาตรการจูงใจ

20.มีงานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกัน

28.พัฒนาสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน

15.มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ

พัฒนา

องค์กร

ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ

คุณภาพ

การให้บริการ

ประสิทธิผล

ตามพันธกิจ



ตัวอย่าง







ระบบประเมินผลของจังหวัดปทุมธานี

1. การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัย 

2. จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ 

4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการ

3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชน ที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน

มิติด้านพัฒนาองค์กร

ตัวอย่าง

		ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ		จำนวนเป้าประสงค์		จำนวนตัวชี้วัด

		
		9		12

		
		10		14

		

		8		11

		
		11		12

		
		3		3

		รวม		41		52

































ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัย 



จำนวน 9 เป้าประสงค์



จำนวน 12 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอย่าง







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ 



จำนวน 10 เป้าประสงค์



จำนวน 14 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอย่าง









จำนวน 8 เป้าประสงค์



จำนวน 11 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 (จังหวัดปทุมธานี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ผลิตชุมชน

ที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน

ตัวอย่าง









จำนวน 11 เป้าประสงค์



จำนวน 12 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 (จังหวัดปทุมธานี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตัวอย่าง







มิติด้านพัฒนาองค์กร



จำนวน 3 เป้าประสงค์



จำนวน 3 ตัวชี้วัด

มิติด้านพัฒนาองค์กร (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอย่าง









บทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจที่สนับสนุน

วิสัยทัศน์และประเด็น

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

บทบาท หน้าที่ และภารกิจที่สนับสนุนวิสัยทัศน์

และประเด็นยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด





วิสัยทัศน์หน่วยงาน



    การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัด

สู่ระดับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัด





ยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัด





ตัวอย่าง









2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการชุมชน

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ชุมชนในจังหวัดมีความเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1. การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัย 

4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ

3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ผลิตชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน

2. จังหวัดปทุมธานี

เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์ “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้”

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่าง







3.สินค้าจากผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

2.เพิ่มรายได้จากสินค้าชุมชน

7.เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนที่มีอยู่

8.การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น

4.พัฒนาศักยภาพ

ของผู้นำชุมชน

5.พัฒนาศักยภาพ

ขององค์กร

6.พัฒนาศักยภาพ

ของเครือข่าย

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ชุมชนในจังหวัดมีความเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

9.ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตชุมชนสามารถเข้าถึงเงินทุน

1.ชุมชนในจังหวัดมีความเข้มแข็ง





10.พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

11. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.พัฒนาขวัญและกำลังใจ

พัฒนาองค์กร





Strategy  Map  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการให้บริการ

ตัวอย่าง







ระบบประเมินผลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

1. ชุมชนในจังหวัดมีความเข้มแข็ง

2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ 

การดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

มิติด้านพัฒนาองค์กร

ตัวอย่าง

		ประเด็นยุทธศาสตร์ / มิติ		จำนวนเป้าประสงค์		จำนวนตัวชี้วัด

		
		4		6

		
		5		6

		
		3		5

		รวม		12		17































จำนวน 4 เป้าประสงค์



จำนวน 6 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ชุมชนในจังหวัดมีความเข้มแข็ง

ตัวอย่าง







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ

การดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน



จำนวน 5 เป้าประสงค์



จำนวน 6 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ตัวอย่าง







มิติด้านการพัฒนาองค์กร



จำนวน 3 เป้าประสงค์



จำนวน 5 ตัวชี้วัด

มิติด้านการพัฒนาองค์กร (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

ตัวอย่าง







การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล



เป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคล

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของผู้บังคับ   บัญชา

Job

 Description

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

Personal KPI







โครงสร้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มงาน (Job Families)ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีจำนวน 12 กลุ่มงาน

พช1. พัฒนาการจังหวัด(เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน)

พช2. หัวหน้า

ฝ่ายอำนวยการ

พช8. หัวหน้า

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

พช3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

พช4. เจ้าพนักงานธุรการ

พช9. นักวิชาการพัฒนาชุมชน

พช10. พัฒนาการอำเภอ(เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน)

พช11. นักพัฒนาชุมชน

พช12. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พช6. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6

พช5. หัวหน้า

กลุ่มงานแผนงานและข้อมูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี



พช7. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว

ตัวอย่าง







การประเมินผลระดับบุคคลภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่าง

		กลุ่มงาน (Job Families) 		จำนวนเป้าประสงค์		จำนวนตัวชี้วัด

		พช1. 		พัฒนาการจังหวัด(ตามตัวชี้วัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี)		12		17

		พช2. 		หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		6		7

		พช3. 		เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		2		3

		พช4. 		เจ้าพนักงานธุรการ		1		1

		พช5. 		หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและข้อมูล		3		5

		พช6. 		นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6		2		3

		พช7. 		นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว		2		3

		พช8. 		หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา		8		10

		พช9. 		นักวิชาการพัฒนาชุมชน		7		9

		พช10./ พช11./ พช12		พัฒนาการอำเภอ / นักพัฒนาชุมชน / เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		11		15

		รวม		54		73















































เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)



ตัวชี้วัดบุคคลภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ชุมชนในจังหวัดมีความเข้มแข็ง



ตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่าง







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ

   การดำเนินการด้านเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน



เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)



ตัวชี้วัดบุคคลภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี



ตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่าง







มิติด้านการพัฒนาองค์กร



มิติด้านการพัฒนาองค์กร (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)



ตัวชี้วัดบุคคลภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี



ตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่าง







ประสิทธิภาพการดำเนินงาน



เป้าประสงค์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน



ตัวชี้วัดบุคคลภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ตัวอย่าง









2.            



1.           

              





ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.                    



3.                                  

     



2.                



ยุทธศาสตร์มรสน.

                                    วิสัยทัศน์  “คณะ สำนัก สถาบัน                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 ”

แผนยุทธศาสตร์คณะ/สำนัก/สถาบัน...................................

แบบฟอร์ม







2.          



5.





7.



3.





4.







ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.







8.



9. 



พัฒนาองค์กร





Strategy  Map  คณะ สำนัก สถาบัน..................................................

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

คุณภาพการให้บริการ

แบบฟอร์ม

6.









แบบฟอร์ม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.

 

(...) 1-1



3.

 

(…) 1-2



4. 

(…) 4-1

(…) 4-2



(…) 3-1

(…) 4-3

หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อของหน่วยงานเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เช่น สำนักงานอธิการบดี (สนอ.)







สำนักงาน............................................

แบบฟอร์ม

หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อของหน่วยงานเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เช่น สำนักงานอธิการบดี (สนอ.)

		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		1. 		(...) 1-1. 

		2. 		(...) 1-2. 

		3. 		(...) 1-3. 

		4. 		(...) 1-4. 

		5. 		(...) 5-1. 

		6. 		(...) 6-1. 

		7. 		(...) 7-1. 

































โครงสร้างของคณะ สำนัก สถาบัน......................

กลุ่มงาน (Job Families)ของคณะ สำนัก สถาบัน................ มีจำนวน..........กลุ่มงาน

1. 

2. 

8. 

3. 

4. 

9. 

10. 

11. 

12. 

6. 

5. 

สำนักงาน.......................



7. 

แบบฟอร์ม









ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี)

แบบฟอร์ม

รายละเอียดของงานในระดับบุคคล (Job Description)

		เลขที่ตำแหน่ง:		ชื่อตำแหน่งทางบริหาร: 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน:

		ภารกิจ / สถาบัน / สำนัก:		กลุ่ม:

		ระดับ:		ผู้บังคับบัญชา:



		ความรับผิดชอบหลัก		รายละเอียดของงาน		เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ของงาน





		ความรับผิดชอบหลัก		รายละเอียดของงาน		เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ของงาน





















































การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล

แบบฟอร์ม

หมายเหตุ (...) ระบุตัวย่อ/รหัสเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

		เป้าประสงค์		ตัวชี้วัด

		1. 		(...) 1-1. 

		2. 		(...) 2-1. 

		3. 		(...) 1-3. 

		4. 		(...) 1-4. 

		5. 		(...) 5-1.

		6.		(...) 6-1. 

		7. 		(...) 7-1. 

































ตัวชี้วัด:

หน่วยวัด:                                         น้ำหนัก:

 

รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)

แบบฟอร์ม

		คำอธิบาย		 

		ค่าเป้าหมาย


		เกณฑ์การให้คะแนน


		สูตรการคำนวณ


		เงื่อนไข (ถ้ามี)

		ข้อมูลพื้นฐาน

		แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล

		ความถี่ของการเก็บข้อมูลและ
รายงาน

		ผู้จัดเก็บข้อมูล

		ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด





































ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

		เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมรสน.

		แผนที่ยุทธศาสตร์ของ มรสน.

		เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ มรสน.

		เอกสารแสดงวิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสร์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่



    ของคณะ สำนัก สถาบัน





ตัวชี้วัดผลลัพธ์


สลธ.สถาบัน 


GG


โครงสร้างภูมิภาคติดตามเผยแพร่กฎหมายวิจัยและพั


ฒนา


1ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่สามารถลดขั้นต


อนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริก


ารประชาชนลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป


ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏฺบัติราชการของส่วนรา


ชการลดลง (เหมือน ตัวชี้วัดที่ 11)


2ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและผลักดันให้


หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. 


ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้า


นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. 


ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ


งที่ดี พ.ศ. 


2546ได้ตามเป้าหมาย(เหมือนตัวชี้วัดที่9)


3จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบันทึกข้อตกลงการเป็นพั


นธมิตรเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ


มีเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการเพิ่มขึ้น


4ร้อยละของประชาชนที่รับรู้ว่ามีการพัฒนาระบ


บราชการ


ประชาชนที่รับรู้ว่ามีการพัฒนาระบบราชการ


5ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงานราชการกลุ่


มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระ


บบราชการ


ข้าราชการในหน่วยงานราชการกลุ่มเป้าหมายรับรู้แ


ละเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ


6ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า 


สำนักงาน ก.พ.ร. 


เป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาระบบราชกา


ร


ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า สำนักงาน ก.พ.ร. 


เป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาระบบราชกา


7ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใ


นการปฏิบัติงาน


บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน


8ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการพัฒ


นาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) 


ของเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร.


เจ้าหน้าที่ ก.พ.ร.มีสมรรถนะหลัก (Core 


Competency)


9ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตข


องส่วนราชการ


9.1 


จำนวนภารกิจ/ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษาเกี่ยวกั


บการพัฒนาระบบราชการ


มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการ


หน่วยงานของรัฐนำคำปรึกษาไปใช้ในการพัฒนาระ


บบราชการ


9.2 


หน่วยงานราชการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 


10 ได้ดำเนินการตาม พ.ร.ฎ 


ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้า


นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. 


ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ


งที่ดี พ.ศ. 


2546ได้ตามเป้าหมาย(เหมือนตัวชี้วัดที่2)


UNKNOWN-0.xls

OS Table


			มิติ			กรอบการประเมินผล และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ			ลำดับ			ตัวชี้วัด			สลธ.			สถาบัน GG			โครงสร้าง			ภูมิภาค			ติดตาม			เผยแพร่			กฎหมาย			วิจัยและพัฒนา			กพร.น้อย			T.1			T.3			T.6


			มิติที่ 1			การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ			1			ร้อยละของหน่วยงานของรัฐที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป						O			O


									2			ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546						O			O			O			O			O			O			O			O


									3			จำนวนที่เพิ่มขึ้นของบันทึกข้อตกลงการเป็นพันธมิตรเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ			O			O						O															O


									4			ร้อยละของประชาชนที่รับรู้ว่ามีการพัฒนาระบบราชการ						O			O			O			O			O


									5			ร้อยละของข้าราชการในหน่วยงานราชการกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ						O			O			O			O			O			O


									6			ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่เห็นว่า สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาระบบราชการ			O			O			O			O			O			O			O			O


									7			ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน			O			O			O			O			O			O			O			O			O


									8			ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร.			O																														O


									9			ร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ


												9.1 จำนวนภารกิจ/ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ			O			O			O			O			O			O			O			O


												9.2 หน่วยงานราชการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้ดำเนินการตาม พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546			O			O			O			O			O			O			O			O


			มิติที่ 2			การลดค่าใช้จ่าย			10			ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้			O			O			O			O			O			O			O			O


						การลดระยะเวลาการให้บริการ			11			ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏฺบัติราชการของส่วนราชการ			O			O			O			O			O			O			O			O


						นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงานบางส่วน			12			ระดับความสำเร็จของแผนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน			O


						การวัดผลิตภาพ			13			ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้มีระบบการวัดผลิตภาพ			O			O			O			O			O			O			O			O


			มิติที่ 3			คุณภาพการให้บริการ			14			ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ						O			O			O			O			O			O


									15			ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ			O			O			O			O			O			O			O			O


						การให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์			16			ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์			O															O


						การนำระบบประกันคุณภาพมาใช้			17			ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในงานที่เป็นภารกิจหลัก			O			O			O			O			O			O			O			O


						การสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และจัดให้มีคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน			18			ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชน																		O


			มิติที่ 4			การลดอัตรากำลังหรือการจัดสรรอัตรากำลังให้คุ้มค่า			19.1			ร้อยละความคุ้มค่าในการใช้บุคลากรบรรจุจริงเปรียบเทียบกับอัตรากำลังคนที่ได้รับอนุมัติ			O


									19.2			ร้อยละความคุ้มค่าในการใช้บุคลากรเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			O


									19.3			ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร			O


						การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุมัติ การอนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ			20.1			ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจสู่ระดับล่าง			O


									20.2			ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย																					O


						การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับบุคคลให้สอดคล้องกับระดับองค์กร			21			ระดับความสำเร็จของการกำหนดเป้าหมายขององค์กรและการถ่ายทอดเป้าหมาย			O			O			O			O			O			O			O			O			O									O


						การพัฒนาระบบควบคุมภายใน			22			ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง			O			O			O			O			O			O			O			O


						นวัตกรรม			23			ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรม (ตามที่ส่วนราชการเสนอมาและได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล)			O			O			O			O			O			O			O			O						O			O








หน่วยงาน


						รายชื่อหน่วยงาน


			1			สลธ.


			2			สถาบัน GG


			3			โครงสร้าง


			4			ภูมิภาค


			5			ติดตาม


			6			เผยแพร่


			7			กฎหมาย


			8			วิจัยและพัฒนา


			9			กพร.น้อย


			10			T.1


			11			T.2


			12			T.3


			13			T.4


			14			T.5


			15			T.6
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						9.1 จำนวนภารกิจ/ข้อเสนอแนะ/คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ			มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการ


									หน่วยงานของรัฐนำคำปรึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบราชการ


						9.2 หน่วยงานราชการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้ดำเนินการตาม พ.ร.ฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546			หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ได้ตามเป้าหมาย(เหมือนตัวชี้วัดที่2)


			10			งบประมาณที่ประหยัดได้			ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลง


									ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงานลดลง


			11			ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏฺบัติราชการของส่วนราชการ			ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏฺบัติราชการของส่วนราชการลดลง (เหมือน ตัวชี้วัดที่ 1)


			12			ระดับความสำเร็จของแผนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน			มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน


			13			ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้มีระบบการวัดผลิตภาพ			มีระบบการวัดผลิตภาพ


			14			ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ			คุณภาพการให้บริการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า


			15			ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ			คณะรัฐมนตรีมีความพึงพอใจ


									หน่วยงานของรัฐมีความพึงพอใจ


									ประชาชนมีความพึงพอใจ


			16			ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์			มีระบบ Call Center


									มีระบบ RBM IT Application


									มีระบบการให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐผ่านทาง Website และ Email


									มีระบบการให้บริการข้อมูลผ่านทาง Website


			17			ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในงานที่เป็นภารกิจหลัก			ได้รับมาตรฐาน P.S.O. 1101


			18			ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชน			มีระบบในการตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชน


			19.1			ร้อยละความคุ้มค่าในการใช้บุคลากรบรรจุจริงเปรียบเทียบกับอัตรากำลังคนที่ได้รับอนุมัติ			มีระบบตรวจสอบการใช้กำลังคน


			19.2			ร้อยละความคุ้มค่าในการใช้บุคลากรเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			มีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากร


			19.3			ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร			บุคลากรมี Competency Gap ลดลง


									สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


			20.1			ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจสู่ระดับล่าง			มีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อำนวยการภาระกิจ/สถาบัน/สำนัก ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.


									มีการมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ ก.พ.ร. หรือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ


			20.2			ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย			พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้รับการแก้ไขตามเป้าหมาย


			21			ระดับความสำเร็จของการกำหนดเป้าหมายขององค์กรและการถ่ายทอดเป้าหมาย			มีระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย


									เจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. สามารถนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารทุกระดับ


			22			ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง			มีระบบควบคุมภายในจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง


			23			ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรม (ตามที่ส่วนราชการเสนอมาและได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล)			บุคลากรมี Core Competency Gap ด้านนวัตกรรมลดลง


									สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น Knowledge-Based Society












