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นิยามของ

 ตัวชี้วัด (KPIs) เปนดัชนีหรือหนวยวัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น 
โดยเปนหนวยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และสามารถแยกแยะความแตกตางของ
ผลการปฏิบัติงานได
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KPIs : ดานปริมาณ
(Quantity)

KPIs : ดานคุณภาพ 
(Quality)

KRA
(Key Result 
Area) หรือ
ใชคําวาการ

กําหนด
ภารกิจ 

KRA
(Key Result 
Area) หรือ
ใชคําวาการ

กําหนด
ภารกิจ 

KPIs : ดานกําหนดเวลา
(Timeliness)

KPIs : ดานความคุมคาของตนทุน 
(Cost-Effectiveness)

•Specification
•ขอรองเรียน
•คําชม
•ความพึงพอใจของลูกคา 

•จํานวนเงินที่ใชจาย
•จํานวนคําแนะนําที่มีการปฏิบัติตาม
•คาใชจายนอกเหนืองบประมาณ 
•รอยละของเงินงบประมาณที่สามารถ
เบิกจายไดตามเวลาที่กําหนด

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

•ตารางการทํางานสําเร็จตามแผน
•งานเสร็จตามวันครบกําหนด
•สงงานตามกําหนดการ
•งานเสร็จภายใน Cycle time 

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

การกําหนดคาเปาหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(Targets)



แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย (5 ระดับ)

1 2 3 4 5

คาเปาหมายต่ําสุดที่รับไดคาเปาหมายต่ําสุดที่รับได

คาเปาหมายในระดับต่ํา
กวามาตรฐาน

คาเปาหมายในระดับต่ํา
กวามาตรฐาน

คาเปาหมายที่เปน
คามาตรฐาน
โดยทั่วไป

คาเปาหมายที่เปน
คามาตรฐาน
โดยทั่วไป

คาเปาหมายที่มีความยาก
ปานกลาง

คาเปาหมายที่มีความยาก
ปานกลาง

คาเปาหมาย
ในระดับทาทาย 

มีความยากคอนขางมาก 
โอกาสสําเร็จ <50%

คาเปาหมาย
ในระดับทาทาย 

มีความยากคอนขางมาก 
โอกาสสําเร็จ <50%
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ขอควรคํานึงในการกําหนดตัวชี้วดั
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
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o การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง 
(Goal Cascading Method)

o การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ 
(Customer-Focused Method)

o การไลเรียงตามผังการเคล่ือนของงาน 
(Work Flow Charting Method)

o การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง 
(Issue- Driven)

เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
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หัวหนา
สวนราชการ

หัวหนา
สวนราชการ

รองหัวหนา  
สวนราชการ
รองหัวหนา  
สวนราชการ

ผูอํานวยการ
ระดับสํานัก/กอง

ผูอํานวยการ
ระดับสํานัก/กอง

หัวหนาหนวยงาน
ภายใต สํานัก/กอง
หัวหนาหนวยงาน
ภายใต สํานัก/กอง

ผูปฏิบัติงานที่ไมมี
ผูใตบังคับบัญชา

ผูปฏิบัติงานที่ไมมี
ผูใตบังคับบัญชา

ถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติงาน
ตามลําดับชั้นการบังคับบัญชา

เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร

เปาหมายตาม
ภารกิจและอื่นๆ



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

• มักใชในกรณีที่เปนการ
มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูง

1.1 การถายทอดลงมาโดยตรง

1.การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง 
(Goal Cascading Method)
1.การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง 
(Goal Cascading Method)

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

บุคลากร อย. ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร

1 2 3 4 5

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

บุคลากร อย. ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร

1 2 3 4 5

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

บุคลากร อย. ไดรับการ
พัฒนาใหมีศักยภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากร
ตามแผนยุทธศาสตร

1 2 3 4 5

หัวหนา
สวนราชการ

หัวหนา
สวนราชการ

ผอ.
กองวิชาการ

ผอ.
กองวิชาการ

หัวหนากลุม
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ

หัวหนากลุม
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ
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• ยังใชตัวชี้วัดเดิมเปนหลัก แต
อาจกําหนดระบุพื้นที่หรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบ และมี
การกําหนดตัวเลขเปาหมายที่
ลดลงตามสวน

• มักใชในกรณีการแบงพื้นที่
รับผิดชอบ หรือการแบงการ
ปฏิบัติงานตามกลุมเปาหมาย 

1.2 การถายทอดโดยการแบงคาตัวเลขเปาหมาย 

เกษตรอําเภอเกษตรอําเภอ

ผูปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบตําบล
ผูปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบตําบล

เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด

คาตัวเลขเปาหมายของ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน ในระดับ
เดียวกันรวมแลว
เทากับหรือมากกวา 
คาตัวเลขเปาหมายของ
ผูบังคับบัญชา

คาตัวเลขเปาหมายของ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน ในระดับ
เดียวกันรวมแลว
เทากับหรือมากกวา 
คาตัวเลขเปาหมายของ
ผูบังคับบัญชา 10

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method) (ตอ)

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method) (ตอ)



ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

ระบบเครือขายสารสนเทศ
ภายในมีความพรอมใชงาน

จํานวนครั้ง(ตอป)ที่ระบบ
เครือขายสารสนเทศไมสามารถ
ใชงานไดเกินกวา 48 ชั่วโมง

4 3 2 1 0ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

ผูอํานวยการ
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

ระบบเครือขายสารสนเทศ
ไดรับการตรวจซอมให
สามารถใชงานไดภายใน
เวลาที่กําหนด

จํานวนครั้ง (ตอป) ที่เจาหนาที่
ไมสามารถแกไขระบบเครือขาย
ใหใชงานไดตามปกติภายใน 24 
ชั่วโมง

4 3 2 1 0

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

ผูใชงานระบบเครือขายมี
ความรูเกี่ยวกับการใชงาน
ระบบอยางถูกตอง

รอยละผูใชงานที่สอบผานการ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการใช
งานระบบเครือขาย

65 70 75 80 85
ผูรับผิดชอบ
การอบรม
ผูรับผิดชอบ
การอบรม

ผูดูแลระบบ
เครือขายฯ
ผูดูแลระบบ
เครือขายฯ
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• มอบหมายงานเพียงบางดาน 
หรือบางสวนแก
ผูใตบังคับบัญชา 

• จําเปนตองกําหนด ผลสัมฤทธิ์
หลัก และตัวชี้วัดที่ตองการจาก
ผูใตบังคับบัญชาใหม

• มักใชในกรณีที ่เปาหมายผล
การปฏิบัติงานของตนที่ตองการ
ถายทอด ประกอบขึ้นดวย 
เปาหมายการปฏบิัติงานยอย
หลายประการ และตองการ
มอบหมายเปาหมายผลการ
ปฏิบัติงานยอยในแตละสวนให
ผูใตบังคับบัญชาแตละคน
รับผิดชอบ 

• จําเปนตองมีความเขาใจใน
กระบวนการทํางานที่จะสงผลตอ
เปาหมายผลการปฏิบัติงานของ
ตนกอน 

1.3 การถายทอดที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานเพียงบางดาน (แบงเฉพาะดานที่มอบ)

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method) (ตอ)

1. การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง
(Goal Cascading Method) (ตอ)



แนวทางนี้เหมาะกับงานที่ตองทําหนาที่ใหบริการ
กับผูอื่นเปนสําคัญ ผลสําเร็จของงาน คือสิ่งที่ไดทํา 
หรือใหบริการกับลูกคา หรือผูรับบริการ

หนวยงาน

ผูรับบริการ ก

ผูรับบริการ ค

ผูรับบริการ ง ผูรับบริการ ขผลผลิต
บริการ

ผลผลิต
บริการ

ผลผลิต  บริการ

• ใครคือผูรับบริการ
• ผูรับบริการตองการ/

คาดหวังอะไร?
• จะตั้งเปาหมายในการ

ใหบริการอยางไร?
•  จัดทําขอตกลงการ

ใหบริการ
• ประเมินผลตาม

เปาหมายที่ตั้งไว  
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2. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ 
(Customer-Focused Method)

2. การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ 
(Customer-Focused Method)

ผลผลิต  บริการ



ขั้นตอนดําเนินการขั้นตอนดําเนินการ

๒. เลือกมิติการบริการ
ที่จะประเมิน

๓. ตัดสินใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดการ
ประเมิน

เชน เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกตอง
ในการใหบริการ และความสุภาพในการใหบริการ
ของผูใหบริการ

ชวงเวลาที่จะประเมิน กําหนดกลุมตัวแทนผูใหขอมูล 
ออกแบบวิธีการและแบบฟอรมสําหรับการประเมิน

๔. ประมวลและ
สรุปผล

๕. สรุปผลการประเมิน

ใหผูรับบริการกรอกแบบสํารวจ หรือการสัมภาษณ
ผูรับบริการ และประมวลผลขอมูล

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใหบริการ

๑. เลือกภาระงาน
บริการของผูรับการ
ประเมิน

เชน การใหบริการแกลูกคาภายนอก 
และการใหบริการแกลูกคาภายใน
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ตัวอยาง  
งาน : การจัดทําระบบศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
KPI : ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
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ขั้นตอนหลักใน
การดําเนินการ

วางแผนการจัดทํา
ระบบศูนยขอมูล
กลาง

วางแผนติดตั้ง
อุปกรณระบบศูนย
ขอมูลกลาง

ติดตั้งระบบศูนย
ขอมูลกลาง/บริหาร
จัดการ ควบคุม ดูแล
บํารุงรักษา

สํารวจความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ

สรุปผลการ
ปรับปรุงระบบ
ศูนยขอมูล
กลาง

หัวหนากลุม   

คุณเฉลิมพร   

คุณณัฎฐาพร   

คุณเอกโรจน  

3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Work Flow Charting Method)

3. การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Work Flow Charting Method)



ปญหา/ประเด็น
ของหนวยงาน

แนวทาง/
โครงการในการ
ปรับปรุง  แกไข

หนาที่
รับผิดชอบใน

สวนที่เกี่ยวของ
แนวทาง/

โครงการในการ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัดผลงาน วิธีการประเมิน

ชุมชนรองเรียน
วาไมไดรับขอมูล
ขาวสารการจัด
ฝกอบรมของ
สํานักงานคุม
ประพฤติ

พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการ
ฝกอบรมที่
สํานักงาน
ดําเนินการ

พัฒนาชองทาง
ประชาสัมพันธ
ของสํานักงาน

จํานวนชองทาง
ประชาสัมพันธที่
เพิ่มขึ้นในป 
2551

ใชขอมูลจาก
รายงานการ
พัฒนาชองทาง
ประชาสัมพันธที่
ดําเนินการเสร็จ
ในการประเมิน

15

4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง 
(Issue- Driven)

4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง 
(Issue- Driven)

ตัวอยางที่ 1



16

4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง 
(Issue- Driven) (ตอ)

4. การพิจารณาจากประเด็นสําคัญที่ตองปรับปรุง 
(Issue- Driven) (ตอ)

ตัวอยางที่ 2

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด
ระดับคาเปาหมาย

1 2 3 4 5

เอกสารที่รับ/สง 
ถูกตอง ทันเวลา

จํานวนครั้งในการรับสง
เอกสารผิดพลาด และไมทัน
ตามเวลาที่กําหนด (ตอป)

มากกวา 
35 ครั้ง

นอยกวา 
หรือเทากับ 

35 ครั้ง

นอยกวา 
หรือเทากับ 

30 ครั้ง

นอยกวา 
หรือเทากับ 

25 ครั้ง

นอยกวา 
หรือเทากับ 

20 ครั้ง

การจัดทําเอกสารจัดซื้อ 
จัดจาง ถูกตอง 
ครบถวน

จํานวนเรื่องที่เกิดความ
ผิดพลาดในการจัดทํา
เอกสารจัดซื้อ จัดจาง (นับ
ทุก 3 เดือน)

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





*

การจัดทำดัชนีชี้วัดและ

การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน



นำเสนอ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร







*



นิยามของ



	ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้น 

โดยเป็นหน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และสามารถแยกแยะความแตกต่างของ

ผลการปฏิบัติงานได้







*

KPIs : ด้านปริมาณ(Quantity)

KPIs : ด้านคุณภาพ (Quality)



KRA 

(Key Result Area) หรือใช้คำว่าการกำหนดภารกิจ 

KPIs : ด้านกำหนดเวลา(Timeliness)

KPIs : ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน (Cost-Effectiveness)

		Specification 

		ข้อร้องเรียน

		คำชม

		ความพึงพอใจของลูกค้า 



		จำนวนเงินที่ใช้จ่าย

		จำนวนคำแนะนำที่มีการปฏิบัติตาม

		ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ 

		ร้อยละของเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่กำหนด



		หน่วย/วัน

		จำนวนโทรศัพท์/ชั่วโมง

		จำนวนหน่วยที่ผลิต

		ปริมาณการให้บริการ

		จำนวนโครงการที่สำเร็จ

		จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้

		จำนวนโทรศัพท์ที่รับสาย 



		ตารางการทำงานสำเร็จตามแผน

		งานเสร็จตามวันครบกำหนด

		ส่งงานตามกำหนดการ

		งานเสร็จภายใน Cycle time 



ประเภทตัวชี้วัด







*



ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง เป้าหมายใน

เชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือทั้งสองส่วน ที่ทำให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

การกำหนดค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

(Targets)







แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมาย (5 ระดับ)

ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่รับได้

ค่าเป้าหมายในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน

ค่าเป้าหมายที่เป็น

ค่ามาตรฐานโดยทั่วไป

ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง

ค่าเป้าหมาย

ในระดับท้าทาย 

มีความยากค่อนข้างมาก 

โอกาสสำเร็จ <50%

*



Start



		1		2		3		4		5



























ข้อควรคำนึงในการกำหนดตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

เจาะจง (Specific)

มีความเจาะจง ว่าต้องการทำอะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร

วัดได้ (Measurable)

ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป

เห็นชอบ (Agreed Upon)

ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ ผู้บังคับบัญชา

เป็นจริงได้ (Realistic)

ต้องท้าทาย และสามารถทำสำเร็จได้

ภายใต้กรอบเวลาที่

เหมาะสม (Time Bound)

มีระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสม 

ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป

*









การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)

การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 

(Customer-Focused Method)

การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 

(Work Flow Charting Method)

การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง 

(Issue- Driven)

เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด

และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

*





*









*

หัวหน้า

ส่วนราชการ

รองหัวหน้า  

ส่วนราชการ

ผู้อำนวยการ

ระดับสำนัก/กอง

หัวหน้าหน่วยงานภายใต้ สำนัก/กอง

ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน

ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายตามภารกิจและอื่นๆ











































		มอบหมายความรับผิดชอบทั้ง ตัวชี้วัด (KPIs) และ ค่าเป้าหมาย ในแต่ละข้อ จากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด

		มักใช้ในกรณีที่เป็นการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง



1.1 การถ่ายทอดลงมาโดยตรง

1.การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)

*

		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		บุคลากร อย. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรม		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์		1		2		3		4		5



		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		บุคลากร อย. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรม		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์		1		2		3		4		5



		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		บุคลากร อย. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ คุณธรรม และจริยธรรม		ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์		1		2		3		4		5















































































หัวหน้า

ส่วนราชการ

ผอ. 

กองวิชาการ

หัวหน้ากลุ่ม

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์







*

		ยังใช้ตัวชี้วัดเดิมเป็นหลัก แต่อาจกำหนดระบุพื้นที่หรือขอบเขตความรับผิดชอบ และมีการกำหนดตัวเลขเป้าหมายที่ลดลงตามส่วน

		มักใช้ในกรณีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ หรือการแบ่งการปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมาย 



1.2 การถ่ายทอดโดยการแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย 

ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ในระดับเดียวกันรวมแล้ว

เท่ากับหรือมากกว่า 

ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา



*

		การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง



     (Goal Cascading Method) (ต่อ)

เกษตรอำเภอ

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบตำบล





เกษตรจังหวัด







ผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

ผู้รับผิดชอบ

การอบรม

ผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายฯ

*

		มอบหมายงานเพียงบางด้าน หรือบางส่วนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

		จำเป็นต้องกำหนด ผลสัมฤทธิ์หลัก และตัวชี้วัดที่ต้องการจากผู้ใต้บังคับบัญชาใหม่

		มักใช้ในกรณีที่ เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของตนที่ต้องการถ่ายทอด ประกอบขึ้นด้วย เป้าหมายการปฏิบัติงานย่อยหลายประการ และต้องการมอบหมายเป้าหมายผลการปฏิบัติงานย่อยในแต่ละส่วนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนรับผิดชอบ 

		จำเป็นต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานที่จะส่งผลต่อเป้าหมายผลการปฏิบัติงานของตนก่อน 



1.3 การถ่ายทอดที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพียงบางด้าน (แบ่งเฉพาะด้านที่มอบ)

1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบนลงล่าง

    (Goal Cascading Method) (ต่อ)

		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในมีความพร้อมใช้งาน		จำนวนครั้ง(ต่อปี)ที่ระบบเครือข่ายสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้เกินกว่า 48 ชั่วโมง		4		3		2		1		0



		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		ระบบเครือข่ายสารสนเทศได้รับการตรวจซ่อมให้สามารถใช้งานได้ภายในเวลาที่กำหนด		จำนวนครั้ง (ต่อปี) ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง		4		3		2		1		0



		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบอย่างถูกต้อง		ร้อยละผู้ใช้งานที่สอบผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่าย		65		70		75		80		85

















































































แนวทางนี้เหมาะกับงานที่ต้องทำหน้าที่ให้บริการกับผู้อื่นเป็นสำคัญ ผลสำเร็จของงาน คือสิ่งที่ได้ทำ หรือให้บริการกับลูกค้า หรือผู้รับบริการ



	

หน่วยงาน

ผู้รับบริการ ก

ผู้รับบริการ ค

ผู้รับบริการ ง

ผู้รับบริการ ข

ผลผลิต

บริการ

ผลผลิต

บริการ

ผลผลิต  บริการ

*

2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 

    (Customer-Focused Method)

ผลผลิต  บริการ





		ใครคือผู้รับบริการ

		ผู้รับบริการต้องการ/คาดหวังอะไร?

		จะตั้งเป้าหมายในการให้บริการอย่างไร? 

		 จัดทำข้อตกลงการให้บริการ

		ประเมินผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  







*









ขั้นตอนดำเนินการ

๒. เลือกมิติการบริการที่จะประเมิน

๓. ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดการประเมิน

เช่น เลือกประเมินความรวดเร็ว ความถูกต้อง

ในการให้บริการ และความสุภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการ

ช่วงเวลาที่จะประเมิน กำหนดกลุ่มตัวแทนผู้ให้ข้อมูล ออกแบบวิธีการและแบบฟอร์มสำหรับการประเมิน

๔. ประมวลและสรุปผล

๕. สรุปผลการประเมิน

ให้ผู้รับบริการกรอกแบบสำรวจ หรือการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ และประมวลผลข้อมูล

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ผู้ให้บริการ

๑.  เลือกภาระงานบริการของผู้รับการประเมิน

เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก 

และการให้บริการแก่ลูกค้าภายใน

*





*











ตัวอย่าง  

งาน : การจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

KPI : ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย

*

3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 

    (Work Flow Charting Method)

		ขั้นตอนหลักในการดำเนินการ		วางแผนการจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลกลาง		วางแผนติดตั้งอุปกรณ์ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง		ติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูลกลาง/บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา		สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		สรุปผลการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

		หัวหน้ากลุ่ม						

		คุณเฉลิมพร						

		คุณณัฎฐาพร						

		คุณเอกโรจน์				



































*

4. การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง 

    (Issue- Driven)

ตัวอย่างที่ 1

		ปัญหา/ประเด็นของหน่วยงาน		แนวทาง/โครงการในการปรับปรุง  แก้ไข		หน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องแนวทาง/โครงการในการปรับปรุง		ตัวชี้วัดผลงาน		วิธีการประเมิน

		ชุมชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรมของสำนักงานคุมประพฤติ		พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมที่สำนักงานดำเนินการ		พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน		จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2551		ใช้ข้อมูลจากรายงานการพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการเสร็จในการประเมิน



























*

4. การพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่ต้องปรับปรุง 

    (Issue- Driven) (ต่อ)

ตัวอย่างที่ 2

		ผลสัมฤทธิ์หลัก		ตัวชี้วัด		ระดับค่าเป้าหมาย

		1		2		3		4		5

		เอกสารที่รับ/ส่ง ถูกต้อง ทันเวลา		จำนวนครั้งในการรับส่งเอกสารผิดพลาด และไม่ทันตามเวลาที่กำหนด (ต่อปี)		มากกว่า 
35 ครั้ง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
35 ครั้ง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
30 ครั้ง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
25 ครั้ง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
20 ครั้ง

		การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน		จำนวนเรื่องที่เกิดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง (นับทุก 3 เดือน)		มากกว่า
25 เรื่อง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
25 เรื่อง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
20 เรื่อง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
15 เรื่อง		น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
10 เรื่อง

		การจัดทำบัญชีเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกอง ให้เป็นปัจจุบัน		จำนวนข้อผิดพลาดในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกอง ให้เป็นปัจจุบัน (ต่อเดือน)		ผิดพลาดมากกว่า 20 รายการ		ผิดพลาด
น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
20 รายการ		ผิดพลาด
น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
15 รายการ		ผิดพลาด
น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
10 รายการ		ผิดพลาด
น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
5 รายการ

		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้อง		จำนวนครั้งที่ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		เดือนละ
ไม่เกิน 
25 ครั้ง		เดือนละ
ไม่เกิน 
20 ครั้ง		เดือนละ
ไม่เกิน 
15 ครั้ง		เดือนละ
ไม่เกิน 
10 ครั้ง		เดือนละ
ไม่เกิน 
5 ครั้ง







































