การจัดทําดัชนีชี้วัดและ
การกําหนดคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์
ของงาน

นําเสนอ
วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1

นิยามของ

 ตัวชี้วัด (KPIs) เปนดัชนีหรือหนวยวัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น
โดยเปนหนวยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสามารถแยกแยะความแตกตางของ
ผลการปฏิบัติงานได

2

ประเภทตัวชี้วัด
•Specification
•ขอรองเรียน
•คําชม
•ความพึงพอใจของลูกคา

KPIs : ดานปริมาณ
(Quantity)

KPIs : ดานคุณภาพ
(Quality)

KRA
KRA

•หนวย/วัน
•จํานวนโทรศัพท/ชั่วโมง
•จํานวนหนวยที่ผลิต
•ปริมาณการใหบริการ
•จํานวนโครงการที่สําเร็จ
•จํานวนชิ้นงานที่ผลิตได
•จํานวนโทรศัพทที่รับสาย

(Key
(KeyResult
Result
ออ
Area)
หรื
Area)หรื
ใช
คํา
ใช
ควําาวการ
าการ
กํา
กํหนด
าหนด
ภารกิ
จจ
ภารกิ

KPIs : ดานกําหนดเวลา
(Timeliness)
•ตารางการทํางานสําเร็จตามแผน
•งานเสร็จตามวันครบกําหนด
•สงงานตามกําหนดการ
•งานเสร็จภายใน Cycle time

KPIs : ดานความคุมคาของตนทุน
(Cost-Effectiveness)
•จํานวนเงินที่ใชจาย
•จํานวนคําแนะนําที่มีการปฏิบัติตาม
•คาใชจายนอกเหนืองบประมาณ
•รอยละของเงินงบประมาณที่สามารถ
เบิกจายไดตามเวลาที่กําหนด

3

การกําหนดคาเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(Targets)

คาเปาหมาย (Targets) หมายถึง เปาหมายใน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองสวน ที่ทําให
แยกแยะไดวา การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กําหนดไวหรือไม มากนอย
เพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไวอยางชัดเจน
4

แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย (5 ระดับ)
1

2

3

4

5
คาเปาหมาย
ในระดับทาทาย
มีความยากคอนขางมาก
โอกาสสําเร็จ <50%

คาเปาหมายต่ําสุดที่รับได

คาเปาหมายในระดับต่ํา
กวามาตรฐาน

คาเปาหมายที่มีความยาก
ปานกลาง

คาเปาหมายที่เปน
คามาตรฐาน
โดยทั่วไป

Start

5

ขอควรคํานึงในการกําหนดตัวชี้วด
ั
และคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
เจาะจง (Specific)

มีความเจาะจง วาตองการทําอะไร และ
ผลลัพธที่ตองการคืออะไร

วัดได (Measurable)

ตองวัดผลที่เกิดขึ้นได ไมเปนภาระ
ตัวชี้วัดไมมากเกินไป

เห็นชอบ (Agreed Upon)

ตองไดรับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน
ระหวางผูใตบังคับบัญชา และ
ผูบังคับบัญชา

เปนจริงได (Realistic)

ตองทาทาย และสามารถทําสําเร็จได

ภายใตกรอบเวลาที่
เหมาะสม (Time Bound)

มีระยะเวลาในการทํางานที่เหมาะสม
ไมสั้นไมยาวเกินไป
6

เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
o การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method)
o การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ
(Customer-Focused Method)
o การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน
(Work Flow Charting Method)
o การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง
(Issue- Driven)

7

ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา
หั
หัววหน
หนาา
สสววนราชการ
นราชการ

เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร

เปาหมายตาม
ภารกิจและอื่นๆ

รองหั
รองหัววหน
หนาา
สสววนราชการ
นราชการ
ผู
ผูออําํานวยการ
นวยการ
ระดั
/กอง
ระดับ
บสํสําานันักก/กอง
หั
หัววหน
หนาาหน
หนววยงาน
ยงาน
ภายใต
/กอง
ภายใต สํสําานันักก/กอง
ผู
ผูป
ปฏิฏิบ
บัตัติงิงานที
านที่ไ่ไมมมมี ี
ผู
ผูใใตตบ
บังังคัคับ
บบั
บัญ
ญชา
ชา
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1.การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง

(Goal Cascading Method)
1.1 การถายทอดลงมาโดยตรง
หั
หัววหน
หนาา
สสววนราชการ
นราชการ

• มอบหมายความ
รับผิดชอบทั้ง ตัวชี้วัด
(KPIs) และ คาเปาหมาย
ในแตละขอ จาก
ผูบังคับบัญชาสู
ผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์หลัก

บุคลากร อย. ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม
ผอ.
ผอ.
กองวิ
กองวิช
ชาการ
าการ

ผลสัมฤทธิ์หลัก

บุคลากร อย. ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม

• มักใชในกรณีที่เปนการ
มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูง
หั
ม
หัววหน
หนาากลุ
กลุม

วิวิช
าการและ
ชาการและ
วิวิเเทศสั
ทศสัม
มพั
พัน
นธธ

ผลสัมฤทธิ์หลัก

บุคลากร อย. ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร

ระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
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1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method) (ตอ)
1.2 การถายทอดโดยการแบงคาตัวเลขเปาหมาย
เกษตรจั
เกษตรจังงหวั
หวัดด

• ยังใชตัวชี้วัดเดิมเปนหลัก แต
อาจกําหนดระบุพื้นที่หรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบ และมี
การกําหนดตัวเลขเปาหมายที่
ลดลงตามสวน
เกษตรอํ
เกษตรอําาเภอ
เภอ

ผูผูปปฏิฏิบบัตัติงิงานที
านที่ ่
รัรับบผิผิดดชอบตํ
ชอบตําาบล
บล

• มักใชในกรณีการแบงพื้นที่
รับผิดชอบ หรือการแบงการ
ปฏิบัติงานตามกลุมเปาหมาย

คคาาตัตัววเลขเป
เลขเปาาหมายของ
หมายของ
ผูผูใใตตบบังังคัคับบบับัญญชาทุ
ชาทุกกคน
คนในระดั
ในระดับบ
เดี
เดียยวกั
วกันนรวมแล
รวมแลวว
เท
เทาากักับบหรื
หรืออมากกว
มากกวาา
คคาาตัตัววเลขเป
เลขเปาาหมายของ
หมายของ
ผูผูบบังังคัคับบบับัญญชา
10 10
ชา

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง

(Goal Cascading Method) (ตอ)

1.3 การถายทอดที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานเพียงบางดาน (แบงเฉพาะดานที่มอบ)
• มอบหมายงานเพียงบางดาน
หรือบางสวนแก
ผูใตบังคับบัญชา

ผลสัมฤทธิ์หลัก

ผูผูออําํานวยการ
นวยการ

ระบบเครือขายสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้ง(ตอป)ที่ระบบ

• จําเปนตองกําหนด ผลสัมฤทธิ์ ศู
ศูนนยยเเทคโนโลยี
ทคโนโลยี ภายในมีความพรอมใชงาน เครือขายสารสนเทศไมสามารถ
หลัก และตัวชี้วัดที่ตองการจาก สารสนเทศฯ
สารสนเทศฯ
ใชงานไดเกินกวา 48 ชั่วโมง
ผูใตบังคับบัญชาใหม
• มักใชในกรณีที่ เปาหมายผล
การปฏิบัติงานของตนที่ตองการ
ถายทอด ประกอบขึ้นดวย
เปาหมายการปฏิบัติงานยอย
หลายประการ และตองการ
มอบหมายเปาหมายผลการ
ปฏิบัติงานยอยในแตละสวนให
ผูใตบังคับบัญชาแตละคน
รับผิดชอบ
• จําเปนตองมีความเขาใจใน
กระบวนการทํางานที่จะสงผลตอ
เปาหมายผลการปฏิบัติงานของ
ตนกอน

ผลสัมฤทธิ์หลัก

ระบบเครือขายสารสนเทศ
ผูผูดดูแูแลระบบ
ลระบบ ไดรับการตรวจซอมให
เครื
เครืออขขาายฯ
ยฯ สามารถใชงานไดภายใน
เวลาที่กําหนด
ผลสัมฤทธิ์หลัก

ผูใชงานระบบเครือขายมี
ผูผูรรับับผิผิดดชอบ
ชอบ ความรูเกี่ยวกับการใชงาน
การอบรม
การอบรม
ระบบอยางถูกตอง

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้ง (ตอป) ที่เจาหนาที่
ไมสามารถแกไขระบบเครือขาย
ใหใชงานไดตามปกติภายใน 24
ชั่วโมง
ตัวชี้วัด

รอยละผูใชงานที่สอบผานการ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการใช
งานระบบเครือขาย

ระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

4

3

2

1

0

ระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

4

3

2

1

0

ระดับคาเปาหมาย
1

2

3

4

5

65 70 75 80 85
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2. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ

(Customer-Focused Method)

• ใครคือผูรับบริการ
• ผูรับบริการตองการ/
คาดหวังอะไร?
• จะตั้งเปาหมายในการ
ใหบริการอยางไร?
• จัดทําขอตกลงการ
ใหบริการ
• ประเมินผลตาม
เปาหมายที่ตั้งไว

แนวทางนี้เหมาะกับงานที่ตองทําหนาที่ใหบริการ
กับผูอื่นเปนสําคัญ ผลสําเร็จของงาน คือสิ่งที่ไดทํา
หรือใหบริการกับลูกคา หรือผูรับบริการ

ผูรับบริการ ก
ผลผลิต บริการ

ผูรับบริการ ง

ผลผลิต
บริการ

หนวยงาน

ผลผลิต
บริการ

ผูรับบริการ ข

ผลผลิต บริการ

ผูรับบริการ ค

12

ขั้นตอนดําเนินการ
๑. เลือกภาระงาน
บริการของผูรับการ
ประเมิน

เชน การใหบริการแกลูกคาภายนอก
และการใหบริการแกลูกคาภายใน

๒. เลือกมิติการบริการ
ที่จะประเมิน

เชน เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกตอง
ในการใหบริการ และความสุภาพในการใหบริการ
ของผูใหบริการ

๓. ตัดสินใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดการ
ประเมิน

ชวงเวลาที่จะประเมิน กําหนดกลุมตัวแทนผูใหขอมูล
ออกแบบวิธีการและแบบฟอรมสําหรับการประเมิน

๔. ประมวลและ
สรุปผล

ใหผูรับบริการกรอกแบบสํารวจ หรือการสัมภาษณ
ผูรับบริการ และประมวลผลขอมูล

๕. สรุปผลการประเมิน

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใหบริการ
13

3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน

(Work Flow Charting Method)

ตัวอยาง
งาน : การจัดทําระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
KPI : ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
วางแผนการจัดทํา
ขั้นตอนหลักใน
ระบบศูนยขอมูล
การดําเนินการ
กลาง

วางแผนติดตั้ง
อุปกรณระบบศูนย
ขอมูลกลาง

ติดตั้งระบบศูนย
สํารวจความพึง
ขอมูลกลาง/บริหาร
พอใจของ
จัดการ ควบคุม ดูแล
ผูใ ชบริการ
บํารุงรักษา

หัวหนากลุม



คุณเฉลิมพร



คุณณัฎฐาพร





คุณเอกโรจน








สรุปผลการ
ปรับปรุงระบบ
ศูนยขอมูล
กลาง
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4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง

(Issue- Driven)

ตัวอยางที่ 1
ปญหา/ประเด็น
แนวทาง/
ตัวชี้วัดผลงาน
หนาที่
ของหนวยงาน โครงการในการ รับผิดชอบใน
ปรับปรุง แกไข สวนที่เกี่ยวของ
แนวทาง/
โครงการในการ
ปรับปรุง

ชุมชนรองเรียน
วาไมไดรับขอมูล
ขาวสารการจัด
ฝกอบรมของ
สํานักงานคุม
ประพฤติ

พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการ
ฝกอบรมที่
สํานักงาน
ดําเนินการ

พัฒนาชองทาง จํานวนชองทาง
ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธที่
ของสํานักงาน เพิม่ ขึ้นในป
2551

วิธีการประเมิน

ใชขอมูลจาก
รายงานการ
พัฒนาชองทาง
ประชาสัมพันธที่
ดําเนินการเสร็จ
ในการประเมิน
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4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง

(Issue- Driven) (ตอ)

ตัวอยางที่ 2
ผลสัมฤทธิ์หลัก

เอกสารที่รับ/สง
ถูกตอง ทันเวลา

ระดับคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด

จํานวนครั้งในการรับสง
เอกสารผิดพลาด และไมทัน
ตามเวลาที่กําหนด (ตอป)

การจัดทําเอกสารจัดซื้อ จํานวนเรื่องที่เกิดความ
จัดจาง ถูกตอง
ผิดพลาดในการจัดทํา
ครบถวน
เอกสารจัดซื้อ จัดจาง (นับ
ทุก 3 เดือน)

1

2

3

4

5

มากกวา
35 ครั้ง

นอยกวา
หรือเทากับ
35 ครั้ง

นอยกวา
หรือเทากับ
30 ครั้ง

นอยกวา
หรือเทากับ
25 ครั้ง

นอยกวา
หรือเทากับ
20 ครั้ง

มากกวา
25 เรื่อง

นอยกวา
หรือเทากับ
25 เรื่อง

นอยกวา
หรือเทากับ
20 เรื่อง

นอยกวา
หรือเทากับ
15 เรื่อง

นอยกวา
หรือเทากับ
10 เรื่อง

การจัดทําบัญชีเพื่อ
ควบคุมการเบิกจายเงิน
งบประมาณของกอง ให
เปนปจจุบัน

จํานวนขอผิดพลาดในการ
ควบคุมการเบิกจายเงิน
งบประมาณของกอง ใหเปน
ปจจุบัน (ตอเดือน)

ผิดพลาด
มากกวา 20
รายการ

ผิดพลาด
นอยกวา
หรือเทากับ
20 รายการ

ผิดพลาด
นอยกวา
หรือเทากับ
15 รายการ

ผิดพลาด
นอยกวา
หรือเทากับ
10 รายการ

ผิดพลาด
นอยกวา
หรือเทากับ
5 รายการ

การเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ถูกตอง

จํานวนครั้งที่ผิดพลาดในการ
เบิกจายเงินงบประมาณ

เดือนละ
ไมเกิน
25 ครั้ง

เดือนละ
ไมเกิน
20 ครั้ง

เดือนละ
ไมเกิน
15 ครั้ง

เดือนละ
ไมเกิน
10 ครั้ง

เดือนละ
ไมเกิน
5 ครั้ง
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