
การจดัทาํดชันชีีว้ดัและการจดทาดชนชวดและ
การกาํหนดคา่เป้าหมายผลสมัฤทธิข์องงาน
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คอืคอ

Key Performance Indicators (KPI) =

Key Success Indicators (KSI)
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ระบบการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการระบบการบรหารผลการปฏบตราชการ

วางแผน
(Plan)

ระบบการบรหิาร
ตดิตาม

(Monitor)ใหร้างวลั
(Reward) ระบบการบรหาร

ผลการปฏบิตั ิ
ราชการ

( )

ราชการ

ัประเมิน พฒนา
(Develop)

ประเมน
(Appraise)
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การกาํหนดตวัชีว้ดัของหนว่ยงาน/องคก์ร

เราตอ้งการเป็นอะไรในอนาคต

เราจะไปถงึสิง่ทีเ่ราจะเป็นนัน้ไดอ้ยา่งไร

อะไรคอืสิง่ทีต่อ้งทําใหส้ําเร็จเพือ่การอ ไรคอสงทตองทาใหสาเรจเพอการ
ขบัเคลือ่นไปสูอ่นาคตทีต่อ้งการ

อะไรคอืปัจจัยหลกัทีจ่ะทําใหเ้ราบรรลุ
่วตัถปุระสงคท์ีก่ําหนด

อะไรคอืขอ้บง่ชีค้วามสําเร็จ

อะไรคอืแผนงาน/โครงการหลกั
ทีต่อ้งดําเนนิการใหบ้รรลผุล
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• เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นการบรรลเุป้าหมายหลกั (Goal) ขององคก์าร

• เป็นสิง่ทีส่ามารถวดัและประเมนิไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

ํ ใ ้ ใ ์ ้ ใ ั ่ ิ่ ใ ํ ั• ทําใหท้กุคนในองคก์รเขา้ใจตรงกนัวา่ สงิใดสําคญัและ
ตอ้งดําเนนิการใหบ้รรลผุล

• ทําใหเ้กดิความมัน่ใจวา่ สิง่ทีท่กุคนในองคก์รปฏบิตั ิ
จะมง่ไปสก่ารบรรลเป้าหมายตามตวัชีว้ดัหลกัขององคก์รจะมงุไปสกูารบรรลเุปาหมายตามตวชวดหลกขององคกร
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นยิามของนยามของ

ี้ตวัชวีดั (KPIs) เป็นดชันหีรอืหนว่ยวดั
ความสาํเร็จของการปฏบิตังิานทีก่าํหนดขึน้ ฏ
โดยเป็นหนว่ยวดัทีแ่สดงผลสมัฤทธิข์องงาน 
และสามารถแยกแยะความแตกตา่งของและสามารถแยกแยะความแตกตางของ
ผลการปฏบิตังิานได้
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ประเภทตวัชีว้ดั

ดา้นคณุภาพ (Quality) ดา้นกาํหนดเวลา(Timeliness)
เชงิประสทิธภิาพ

•Specification •ตารางการทํางานสําเร็จตามแผน
็ ั ํ

้ ป ิ (Q tit ) ดา้นความคม้คา่ของตน้ทน

p
•ขอ้รอ้งเรยีน
•คําชม
•ความพงึพอใจของลกูคา้

•งานเสร็จตามวนัครบกําหนด
•สง่งานตามกําหนดการ
•งานเสร็จภายใน Cycle time 

ดา้นปรมิาณ (Quantity) ดานความคมุคาของตนทนุ
(Cost-Effectiveness)•หน่วย/วนั

•จํานวนโทรศพัท/์ชัว่โมง
•จํานวนหน่วยทีผ่ลติ

•จํานวนเงนิทีใ่ชจ้า่ย
•จํานวนคําแนะนําทีม่กีารปฏบิัตติาม•จานวนหนวยทผลต

•ปรมิาณการใหบ้รกิาร
•จํานวนโครงการทีส่ําเร็จ
•จํานวนชิน้งานทีผ่ลติได ้

โ ั ี่

•จานวนคาแนะนาทมการปฏบตตาม
•คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืงบประมาณ
•รอ้ยละของเงนิงบประมาณทีส่ามารถ
เบกิจา่ยไดต้ามเวลาทีก่ําหนด

•จํานวนโทรศพัทท์รีับสาย

เชงิประสทิธผิล

การบรรลผลตามเป้าหมาย (ความสําเร็จโดยรวม)การบรรลผุลตามเปาหมาย (ความสาเรจโดยรวม)
•ดา้นคณุภาพ
•ดา้นกําหนดเวลา
•ดา้นปรมิาณ
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การกาํหนดคา่เป้าหมายการกาหนดคาเปาหมาย
ผลสมัฤทธิข์องงาน

(Targets)

่ ป้ (T t ) ึ ป้ ใคา่เป้าหมาย (Targets) หมายถงึ เป้าหมายใน
เชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ หรอืท ัง้สองสว่น ทีท่าํให้

ไ ้ ่ ป ิ ั ิ ป ํ ็แยกแยะไดว้า่ การปฏบิตังิานประสบความสาํเร็จ
ตามตวัชีว้ดั (KPIs) ทีก่าํหนดไวห้รอืไม ่มากนอ้ย
ี ใ ใ ี่ ไ ้ ่ ั
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แนวทางการกาํหนดคา่เป้าหมายเป็น 5 ระดบั

1 2 3 4 5

คา่เป้าหมายตํา่สดทีร่ับได ้คา่เป้าหมายตํา่สดทีร่ับได ้

คา่เป้าหมาย
ในระดับทา้ทาย 
คา่เป้าหมาย
ในระดับทา้ทาย คาเปาหมายตาสดุทรบไดคาเปาหมายตาสดุทรบได มคีวามยากคอ่นขา้งมาก 

โอกาสสําเร็จ <50%
มคีวามยากคอ่นขา้งมาก 
โอกาสสําเร็จ <50%

คา่เป้าหมายในระดับตํา่
กวา่มาตรฐาน

คา่เป้าหมายในระดับตํา่
กวา่มาตรฐาน

คา่เป้าหมายทีม่คีวามยาก
ปานกลาง

คา่เป้าหมายทีม่คีวามยาก
ปานกลาง

คา่เป้าหมายทีเ่ป็น
คา่มาตรฐาน

่

คา่เป้าหมายทีเ่ป็น
คา่มาตรฐาน

่โดยทั่วไปโดยทั่วไป

ปณติ  มแีสง 9
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ขอ้ควรคาํนงึในการกาํหนดตวัชีว้ดั
่ ป้ ั ิ์และคา่เป้าหมายผลสมัฤทธขิองงาน

เจาะจง (Specific) มคีวามเจาะจง วา่ตอ้งการทาํอะไร และ 
ผลลพัธท์ ีต่อ้งการคอือะไร

วดัได ้(Measurable) ตอ้งวดัผลทีเ่กดิขึน้ได ้ไมเ่ป็นภาระ 
ตวัชีว้ดัไมม่ากเกนิไป

เห็นชอบ (Agreed Upon) ตอ้งไดร้บัการเห็นชอบซึง่กนัและกนั 
ระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ ู ญ
ผูบ้งัคบับญัชา

เป็นจรงิได ้(Realistic) ตอ้งทา้ทาย และสามารถทาํสาํเร็จได้

ภายใตก้รอบเวลาที่
เหมาะสม (Time Bound)

มรีะยะเวลาในการทาํงานทีเ่หมาะสม 
ไมส่ ัน้ไมย่าวเกนิไป

ปณติ  มแีสง

เหมาะสม (Time Bound) ไมสนไมยาวเกนไป
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เทคนคิการกาํหนดตวัชีว้ดั
่ ป้ ั ิ์และคา่เป้าหมายผลสมัฤทธขิองงาน

o การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของงานจากบนลงลา่ง 
(Goal Cascading Method)( g )

o การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
(Customer-Focused Method)(Customer Focused Method)

o การไลเ่รยีงตามผงัการเคลือ่นของงาน 
(Work Flow Charting Method)(Work Flow Charting Method)

o การพจิารณาจากประเด็นสําคญัทีต่อ้งปรบัปรงุ 
( i )(Issue- Driven)
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1. การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสําเร็จของงานจากบนลงลา่ง
(Goal Cascading Method)

ป ิ ป
หวัหนา้

สว่นราชการ

เป้าหมายเชงิ
ยทุธศาสตร์

เป้าหมายตาม
ภารกจิและอืน่ๆ

รองหวัหนา้  
สว่นราชการ

ผูอ้ํานวยการ
ระดบัสํานัก/กอง

หวัหนา้หน่วยงาน
ภายใต ้สํานัก/กอง

ผูป้ฏบิัตงิานทีไ่มม่ี
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา
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1.การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของงานจากบนลงลา่ง 
(Goal Cascading Method)

1.การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของงานจากบนลงลา่ง 
(Goal Cascading Method)

1.1 การถา่ยทอดลงมาโดยตรง

(Goal Cascading Method)(Goal Cascading Method)

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

ไ ้ ั ั ํ ็ ใ 1 2 3 4 5

หวัหนา้
สว่นราชการ

• มอบหมายความ
รบัผดิชอบท ัง้ ตวัชีว้ดั 
(KPIs) และ คา่เป้าหมาย 

บคุลากร อย. ไดร้ับการ
พัฒนาใหม้ศีกัยภาพ 
คณุธรรม และจรยิธรรม

ระดบัความสําเร็จใน
การพัฒนาบคุลากร
ตามแผนยทุธศาสตร์

1 2 3 4 5

( )
ในแตล่ะขอ้ จาก
ผูบ้งัคบับญัชาสู่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท ัง้หมด

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

บคลากร อย. ไดร้ับการ ระดบัความสําเร็จใน 1 2 3 4 5

ผอ. 
กองวชิาการ

• มกัใชใ้นกรณีทีเ่ป็นการ
มอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู

ุ
พัฒนาใหม้ศีกัยภาพ 
คณุธรรม และจรยิธรรม

การพัฒนาบคุลากร
ตามแผนยทุธศาสตร์

ั ่ ป้หวัหนา้กลม่
ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั

ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

บคุลากร อย. ไดร้ับการ
ั ใ ้ ศีั

ระดบัความสําเร็จใน
ั

1 2 3 4 5

หวหนากลมุ
วชิาการและ
วเิทศสมัพนัธ์

ปณติ  มแีสง

พัฒนาใหมศกยภาพ 
คณุธรรม และจรยิธรรม

การพัฒนาบคุลากร
ตามแผนยทุธศาสตร์
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1. การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของงานจากบนลงลา่ง
(Goal Cascading Method) (ตอ่)

1. การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสาํเร็จของงานจากบนลงลา่ง
(Goal Cascading Method) (ตอ่)

1 2 การถา่ยทอดโดยการแบง่คา่ตวัเลขเป้าหมาย

     (Goal Cascading Method) (ตอ)     (Goal Cascading Method) (ตอ)

ั ใช้ ั ชี้ ั ิ ป็ ั ่

1.2 การถายทอดโดยการแบงคาตวเลขเปาหมาย

เกษตรจังหวัด

• ยงใชตวชวดเดมเปนหลก แต
อาจกาํหนดระบพุืน้ทีห่รอื
ขอบเขตความรบัผดิชอบ และมี
การกาํหนดตวัเลขเป้าหมายที่
ลดลงตามสว่น

• มกัใชใ้นกรณีการแบง่พืน้ที่
รบัผดิชอบ หรอืการแบง่การ

เกษตรอําเภอ

ปฏบิตังิานตามกลุม่เป้าหมาย 

ผูป้ฏบิตังิานที่
รับผดิชอบตําบล

คา่ตวัเลขเป้าหมายของ
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาทกุคน ในระดับ
เดยีวกนัรวมแลว้
่ ั ื ่

14ู

เทากบัหรอมากกวา 
คา่ตวัเลขเป้าหมายของ
ผูบ้งัคับบัญชา
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1. การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสําเร็จของงานจากบนลงลา่ง
(Goal Cascading Method) (ตอ่)

1. การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลสําเร็จของงานจากบนลงลา่ง
(Goal Cascading Method) (ตอ่)

1.3 การถา่ยทอดทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้บัมอบหมายให้
ป ิ ั ิ ี ้ ( ่ ้ ี่ )

    (Goal Cascading Method) (ตอ)    (Goal Cascading Method) (ตอ)

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

• มอบหมายงานเพยีงบางดา้น 
หรอืบางสว่นแก่

ปฏบิตังิานเพยีงบางดา้น (แบง่เฉพาะดา้นทมีอบ)

1 2 3 4 5

ระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
ภายในมคีวามพรอ้มใชง้าน

จํานวนครัง้(ตอ่ปี)ทีร่ะบบ
เครอืขา่ยสารสนเทศไมส่ามารถ
ใชง้านไดเ้กนิกวา่ 48 ชัว่โมง

4 3 2 1 0ผูอ้ํานวยการ
ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

ผูอ้ํานวยการ
ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

• จาํเป็นตอ้งกาํหนด ผลสมัฤทธิ์
หลกั และตวัชีว้ดัทีต่อ้งการจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม่

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

ระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ จํานวนครัง้ (ตอ่ปี) ทีเ่จา้หนา้ที่ 4 3 2 1 0

• มกัใชใ้นกรณีที ่เป้าหมายผล
การปฏบิตังิานของตนทีต่อ้งการ
ถา่ยทอด ประกอบขึน้ดว้ย 
เป้าหมายการปฏบิตังิานยอ่ย
หลายประการ และตอ้งการ

ไดร้ับการตรวจซอ่มให ้
สามารถใชง้านไดภ้ายใน
เวลาทีก่ําหนด

( )
ไมส่ามารถแกไ้ขระบบเครอืขา่ย
ใหใ้ชง้านไดต้ามปกตภิายใน 24 
ชัว่โมง

ผูด้แูลระบบ
เครอืขา่ยฯ
ผูด้แูลระบบ
เครอืขา่ยฯ

หลายประการ และตองการ
มอบหมายเป้าหมายผลการ
ปฏบิตังิานยอ่ยในแตล่ะสว่นให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคน
รบัผดิชอบ

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 5

ผูใ้ชง้านระบบเครอืขา่ยมี
ี่ ใ ้

รอ้ยละผูใ้ชง้านทีส่อบผา่นการ
ี่ ใ ้

65 70 75 80 85
้ ั ิ ช้ ั ิ ช

• จาํเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจใน
กระบวนการทาํงานทีจ่ะสง่ผลตอ่
เป้าหมายผลการปฏบิตังิานของ
ตนกอ่น

ปณติ  มแีสง

ความรูเ้กยีวกบัการใชง้าน
ระบบอยา่งถกูตอ้ง

ทดสอบความรูเ้กยีวกบัการใช ้
งานระบบเครอืขา่ย

ผูร้ับผดิชอบ
การอบรม
ผูร้ับผดิชอบ
การอบรม
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2. การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
(Customer Focused Method)

2. การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
(Customer Focused Method)

แนวทางนีเ้หมาะกบังานทีต่อ้งทาํหนา้ทีใ่หบ้รกิาร
่ใครคอืผร้บับรกิาร

    (Customer-Focused Method)    (Customer-Focused Method)

กบัผูอ้ ืน่เป็นสําคญั ผลสาํเร็จของงาน คอืสิง่ทีไ่ดท้าํ 
หรอืใหบ้รกิารกบัลกูคา้ หรอืผูร้บับรกิาร

• ใครคอผรูบบรการ
• ผูร้บับรกิารตอ้งการ/
คาดหวงัอะไร?

• จะต ัง้เป้าหมายในการ

ผูร้บับรกิาร ก

จ ตงเปาหมายในการ
ใหบ้รกิารอยา่งไร? 

•  จดัทาํขอ้ตกลงการ
ใหบ้รกิาร
ป ิ

ผลผลติ  บรกิาร

• ประเมนผลตาม
เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

หน่วยงานผูร้บับรกิาร ง ผูร้บับรกิาร ขผลผลติ
บรกิาร

ผลผลติ
บรกิาร

ผลผลติ  บรกิาร

ปณติ  มแีสง
ผูร้บับรกิาร ค

16



้้ข ัน้ตอนดาํเนนิการข ัน้ตอนดาํเนนิการ
๑.  เลอืกภาระงาน เชน่ การใหบ้รกิารแกล่กคา้ภายนอก

่ ื ป ิ ็ ้

บรกิารของผูร้บัการ
ประเมนิ

เชน การใหบรการแกลกูคาภายนอก 
และการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ภายใน

๒. เลอืกมติกิารบรกิาร
ทีจ่ะประเมนิ

เชน่ เลอืกประเมนิความรวดเร็ว ความถกูตอ้ง
ในการใหบ้รกิาร และความสภุาพในการใหบ้รกิาร
ของผูใ้หบ้รกิาร

๓. ตดัสนิใจเกีย่วกบั
รายละเอยีดการ
ประเมนิ

ชว่งเวลาทีจ่ะประเมนิ กาํหนดกลุม่ตวัแทนผูใ้หข้อ้มลู 
ออกแบบวธิกีารและแบบฟอรม์สําหรบัการประเมนิปร เมน

๔. ประมวลและ
สรปผล

ใหผู้ร้บับรกิารกรอกแบบสํารวจ หรอืการสมัภาษณ์
ผร้บับรกิาร และประมวลผลขอ้มลสรปุผล

๕. สรปผลการประเมนิ

ผรูบบรการ และประมวลผลขอมลู

สรปุผลการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ
ใ้ ้ ิ

ปณติ  มแีสง

๕. สรปุผลการประเมน ผูใ้หบ้รกิาร

ปณติ  มแีสง 17



3. การไลเ่รยีงตามผงัการเคลือ่นของงาน 
(Work Flow Charting Method)

3. การไลเ่รยีงตามผงัการเคลือ่นของงาน 
(Work Flow Charting Method)

ตวัอยา่ง  

    (Work Flow Charting Method)    (Work Flow Charting Method)

งาน : การจดัทาํระบบศนูยข์อ้มลูกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวดั
KPI : ระดบัความสาํเร็จของการจดัทาํฐานขอ้มลูกลางกระทรวงมหาดไทย

ข ัน้ตอนหลกัใน
การดาํเนนิการ

วางแผนการ
จดัทําระบบศนูย์
ขอ้มลูกลาง

วางแผนตดิต ัง้
อปุกรณ์ระบบศนูย์
ขอ้มลูกลาง

ตดิต ัง้ระบบศนูย์
ขอ้มลูกลาง/บรหิาร
จดัการ ควบคมุ ดแูล
บาํรงรกัษา

สํารวจความพงึ
พอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร

สรปุผลการ
ปรบัปรงุระบบ
ศนูยข์อ้มลู
กลางบารงุรกษา กลาง

หวัหนา้กลุ่ม

คุณเฉลิมพร

ัคุณณฎัฐาพร

โ ์

ปณติ  มแีสง 18
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4. การพจิารณาจากประเด็นสาํคญัทีต่อ้งปรบัปรงุ 
(Issue Driven)

4. การพจิารณาจากประเด็นสาํคญัทีต่อ้งปรบัปรงุ 
(Issue Driven)    (Issue- Driven)    (Issue- Driven)

ตวัอยา่งที ่1

ปญัหา/ประเด็น
ของหนว่ยงาน

แนวทาง/
โครงการในการ
ป ั ป ไ้

หนา้ที่
รบัผดิชอบใน
ส่ ี่ ี่ ้

ตวัชีว้ดัผลงาน วธิกีารประเมนิ

ปรบปรงุ  แกไข สวนทเกยวของ
แนวทาง/

โครงการในการ
ปรบัปรงปรบปรงุ

ชุมชนรอ้งเรียน

ว่าไม่ไดร้บัขอ้มูล

พฒันาระบบ

ประชาสมัพนัธ์

พฒันาช่องทาง

ประชาสมัพนัธ์

จาํนวนช่องทาง

ประชาสมัพนัธท์ี่

ใชข้อ้มูลจาก

รายงานการ

ข่าวสารการจดั

ฝึกอบรมของ

ํ ั

ขอ้มูลข่าวสารการ

ฝึกอบรมที่

ํ ั

ของสาํนักงาน เพิ่มขึนในปี 

2551

พฒันาช่องทาง

ประชาสมัพนัธท์ี่

ํ ิ ็สานกงานคมุ

ประพฤติ

สานกงาน

ดาํเนินการ

ดาเนนการเสรจ

ในการประเมิน

ปณติ  มแีสง 19



4. การพจิารณาจากประเด็นสาํคญัทีต่อ้งปรบัปรงุ 
(Issue Driven) (ตอ่)

4. การพจิารณาจากประเด็นสาํคญัทีต่อ้งปรบัปรงุ 
(Issue Driven) (ตอ่)    (Issue- Driven) (ตอ)    (Issue- Driven) (ตอ)

ตวัอยา่งที ่2

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 51 2 3 4 5

เอกสารทีร่ับ/สง่ 
ถกูตอ้ง ทันเวลา

จํานวนครัง้ในการรับสง่
เอกสารผดิพลาด และไมท่ัน
ตามเวลาทีก่ําหนด (ตอ่ปี)

มากกวา่ 
35 ครัง้

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 

35 ครัง้

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 

30 ครัง้

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 

25 ครัง้

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 

20 ครัง้35 ครง 30 ครง 25 ครง 20 ครง

การจัดทําเอกสารจัดซือ้ 
จัดจา้ง ถกูตอ้ง 
ครบถว้น

จํานวนเรือ่งทีเ่กดิความ
ผดิพลาดในการจัดทํา
เอกสารจัดซือ้ จัดจา้ง (นับ

3 ื )

มากกวา่
25 เรือ่ง

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 
25 เรือ่ง

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 
20 เรือ่ง

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 
15 เรือ่ง

นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั 
10 เรือ่ง

ทกุ 3 เดอน)

การจัดทําบญัชเีพือ่
ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิ
งบประมาณของกอง ให ้

จํานวนขอ้ผดิพลาดในการ
ควบคมุการเบกิจา่ยเงนิ
งบประมาณของกอง ใหเ้ป็น

ผดิพลาด
มากกวา่ 20 
รายการ

ผดิพลาด
นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั

ผดิพลาด
นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั

ผดิพลาด
นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั

ผดิพลาด
นอ้ยกวา่ 
หรอืเทา่กบั

เป็นปัจจบุนั ปัจจบุนั (ตอ่เดอืน)
หรอเทากบ 
20 รายการ

หรอเทากบ 
15 รายการ

หรอเทากบ 
10 รายการ

หรอเทากบ 
5 รายการ

การเบกิจา่ยเงนิ
งบประมาณทีถ่กูตอ้ง

จํานวนครัง้ทีผ่ดิพลาดในการ
เบกิจา่ยเงนิงบประมาณ

เดอืนละ
ไมเ่กนิ

เดอืนละ
ไมเ่กนิ

เดอืนละ
ไมเ่กนิ

เดอืนละ
ไมเ่กนิ

เดอืนละ
ไมเ่กนิ

ปณติ  มแีสง 20

ู ไมเกน 
25 ครัง้

ไมเกน 
20 ครัง้

ไมเกน 
15 ครัง้

ไมเกน 
10 ครัง้

ไมเกน 
5 ครัง้



ลาํดบัข ัน้ในการจดัทาํตวัชีว้ดั

งาน/โครงการ1.งานในความรบัผดิชอบ
คอือะไร

ผลสมัฤทธิห์ลกั/
KRAs

คออะไร

2.ผลสมัฤทธิข์องงาน
คอือะไร KRAs

ดชันชีีว้ดั/KPIs
ิ ป ิ ิ

คออะไร

3.จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ -เชงิประสทิธภิาพ
-เชงิประสทิธผิล

3.จะทราบไดอยางไรวา
งานน ัน้เกดิผลสมัฤทธิ์

คา่เป้าหมาย
5 ระดบั

4.จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
ผลงานน ัน้ บรรลเุป้าหมาย
ทีก่าํหนดมากนอ้ยเพยีงใด

บคคล/ทมีงาน

ทกาหนดมากนอยเพยงใด

5.ใครคอืผูร้บัผดิชอบ
้

ปณติ  มแีสง 21

บคุคล/ทมงานงานน ัน้



ลาํดบัข ัน้ในการจดัทาํตวัชีว้ดั

/โ

งาน/โครงการ
ของสํานกั/กอง

งาน/โครงการ
ของหนว่ยงาน (กรม) ยทุธศาสตร์

ภารกจิ

ยทุธศาสตร์
ภารกจ

งานอืน่ๆ

ภารกจิ ์

งาน/โครงการ
ของกลุม่งาน

์

งาน/โครงการ
ของกลุม่งาน

ยทุธศาสตร์

งาน/โครงการ
ของกลุม่งาน

ภารกจ ยทุธศาสตร์

ภารกจิ

อืน่ๆ

ยทุธศาสตร์

ภารกจิ
อืน่ๆ

ภารกจิ

อืน่ๆ

งานอืน่ๆ

KPI KPI KPI KPI KPI KPI KPI

ปณติ  มแีสง

บคุคล บคุคล บคุคล บคุคล บคุคล บคุคล บคุคล
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ตวัอยา่งดชันชีีว้ดัและตวัอยา่งดชันชีีว้ดัและตวอยางดชนชวดและ
คา่เป้าหมายผลสมัฤทธิข์องงาน

ํ ั ั ั

ตวอยางดชนชวดและ
คา่เป้าหมายผลสมัฤทธิข์องงาน

ํ ั ั ัของสํานกังานจงัหวดัของสํานกังานจงัหวดั

ปณติ  มแีสง 23



การกาํหนดตวัชีว้ดัระดบักลุม่งาน
กลุม่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  สํานกังานจงัหวดัสงิหบ์รุ ี

รอบการประเมนิที่ 1 (1 ต.ค.2552-31 ม.ีค.2553)รอบการประเมนท 1 (1 ต.ค.2552 31 ม.ค.2553)

งาน/โครงการ
ผลสมัฤทธิห์ลกั

(KRAs)
ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 51 2 3 4 5

งานจัดทําและ
ประสาน
แผนพัฒนา
จังหวดั

ดําเนนิการจัดทําแผน
ตามขัน้ตอน 
กระบวนการจัดทําแผน 
และแลว้เสร็จตาม

ระดบัความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวดั/
แผนปฏบิตัริาชการ

จัดทํา Flow 
Chart การ

ปฏบิตังิานเสนอ
ผบ้รหิารใหค้วาม

ดําเนนิการจัดทํา
แผนตาม Flow 

Chart

จัดประชมุรับ
ฟังความ

คดิเห็นจากทกุ
ภาคสว่น

จัดทําเอกสาร
แผนเสนอ ก.บ.จ.
ใหค้วามเห็นชอบ

จัดสง่แผน
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนดจงหวด และแลวเสรจตาม

ระยะเวลาทีก่ําหนด
แผนปฏบตราชการ
ประจําปี

ผบูรหารใหความ
เห็นชอบ

ภาคสวน กาหนด

งานตดิตามและ
ประเมนิผล

หน่วยงานรับผดิชอบ
โครงการสามารถ
ดําเนนิการโครงการ

รอ้ยละของโครงการ
พัฒนาจังหวดัที่
ดําเนนิการเป็นไป

65 70 75 80 85

ดาเนนการโครงการ
เป็นไปตามแผนการ
ปฏบิตังิาน 

ดาเนนการเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนดในแผนการ
ปฏบิตังิาน

งานตัวชีว้ดัตามคํา จังหวดัสามารถกํากบั ระดบัความสําเร็จ มอบหมาย จัดทํา ตดิตามการ รายงานผลตาม จัดทําสรปุ
รับรองการปฏบิตัิ
ราชการประจําปี
ของจังหวดั

ตดิตามการประเมนิการ
ปฏบิตัริาชการประจําปี
ไดบ้รรลเุป้าหมาย

ของการดําเนนิการ
ตวัชีว้ดัตามคํารับรอง
การปฏบิตัริาชการ
ประจําปีของจังหวดั

หน่วยงาน
เจา้ภาพ
รับผดิชอบ

รายละเอยีด
ตวัชีว้ดัสง่ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด

ดําเนนิงาน
ตวัชีว้ดัไมน่อ้ย
กวา่ 3 ครัง้

รอบระยะเวลาที่
กําหนดได ้
ทันเวลา

ุ
รายงานการ
ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานของ
สว่นราชการ 
พรอ้มพรอม

ขอ้เสนอแนะ 
เพือ่การปรับปรงุ

งานนโยบาย
เรง่ดว่นของ มท.

จังหวดัสามารถ
ดําเนนิการตาม

รอ้ยละของการ
ดําเนนิงานตาม

70 75 80 85 90
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นโยบายเรง่ดว่นของ 
มท.บรรลผุลสําเร็จ

นโยบายเรง่ดว่นของ 
มท.ไดบ้รรลุ
เป้าหมาย



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
ผลสมฤทธหลก

(KRAs)
ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

งานตัวชีว้ดั "ระดบั
็

สามารถดําเนนิการตาม
ี้

รอ้ยละเฉลีย่ถว่ง
้

86 88 90 92 94
ความสําเร็จของ
รอ้ยละเฉลีย่ถว่ง
นํ้าหนักในการ
รักษามาตรฐาน
ระยเวลาการ

ตวัชวีดัไดบ้รรลคุา่
เป้าหมาย

นํ้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลา
การใหบ้รกิาร

ร ยเวลาการ
ใหบ้รกิาร"

งานตัวชีว้ดั 
PMQA หมวด 2 
การวางแผนเชงิ

สามารถดําเนนิการ
วางแผนเชงิ
ยทธศาสตรต์ามเกณฑ์

ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ
วางแผนเชงิ

60 70 80 90 100

รว งแ นเ ง
ยทุธศาสตร์

ุ ส ร มเ ณ
คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ
ระดบัพืน้ฐาน

ว งแ นเ ง
ยทุธศาสตร ์(PMQA 
หมวด 2)

งานตรวจราชการ สามารถจัดทํารายงาน รอ้ยละจํานวนครัง้ที่ 65 70 75 80 85
ของผูต้รวจ
ราชการ

ผลการตรวจราชการได ้
แลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่ําหนด

สามารถจัดทํา
รายงานผลการตรวจ
ราชการไดแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กําหนดกาหนด

งานศนูย์
ปฏบิตักิารตอ่สู ้
เพือ่เอาชนะยา
เสพตดิ

หน่วยงานรับผดิชอบ
โครงการสามารถ
ดําเนนิการโครงการได ้
ตามระยะเวลาที่

รอ้ยละของโครงการ
ทีไ่ดร้ับงบประมาณ
จาก ศตส.จ.ที่
ดําเนนิการเป็นไป

70 75 80 85 90
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เสพตด ตามระยะเวลาท
กําหนด

ดาเนนการเปนไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนดในโครงการ



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
ผลสมฤทธหลก

(KRAs)
ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

งานเลขานุการ สามารถดําเนนิการ ระดบัความสําเร็จ จัดทําแผนการ จัดประชมุ จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน จัดทํารายงาน
ก.บ.จ. จัดทํารายงานการ

ประชมุ ก.บ.จ. ไดแ้ลว้
เสร็จและจัดสง่
ผูเ้กีย่วขอ้งภายใน 5 
วันทําการ

ของการดําเนนิงาน
เลขานุการ ก.บ.จ. 

ประชมุ ก.บ.จ. ก.บ.จ. ไดต้าม
แผนทีก่ําหนด

การประชมุ
แลว้เสร็จกอ่น
การประชมุครัง้

ตอ่ไป

และสง่
ผูเ้กีย่วขอ้ง

ภายใน 7 วนัทํา
การ

และสง่
ผูเ้กีย่วขอ้ง

ภายใน 5 วนัทํา
การ

วนทาการ
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การกาํหนดตวัชีว้ดัระดบักลุม่งาน
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ กลุม่ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  สํานกังานจงัหวดัสงิหบ์รุ ี

รอบการประเมนิที่ 1 (1 ต.ค.2552-31 ม.ีค.2553)รอบการประเมนท 1 (1 ต.ค.2552 31 ม.ค.2553)

งาน/โครงการ
ผลสมัฤทธิห์ลกั

(KRAs)
ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ระดบัคา่เป้าหมาย

1 2 3 4 51 2 3 4 5

งานจัดทําและ
ประสาน
แผนพัฒนา
จังหวดั

ดําเนนิการจัดทําแผน
ตามขัน้ตอน 
กระบวนการจัดทําแผน 
และแลว้เสร็จตาม

ระดบัความสําเร็จ
ของการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวดั/
แผนปฏบิตัริาชการ

จัดทํา Flow 
Chart การ

ปฏบิตังิานเสนอ
ผบ้รหิารใหค้วาม

ดําเนนิการจัดทํา
แผนตาม Flow 

Chart

จัดประชมุรับ
ฟังความ

คดิเห็นจากทกุ
ภาคสว่น

จัดทําเอกสาร
แผนเสนอ ก.บ.จ.
ใหค้วามเห็นชอบ

จัดสง่แผน
ภายใน

ระยะเวลาที่
กําหนดจงหวด และแลวเสรจตาม

ระยะเวลาทีก่ําหนด
แผนปฏบตราชการ
ประจําปี

ผบูรหารใหความ
เห็นชอบ

ภาคสวน กาหนด

งานตัวชีว้ดัตามคํา
รับรองการปฏบิตัิ
ราชการประจําปี

จังหวดัสามารถกํากบั
ตดิตามการประเมนิการ
ปฏบิตัริาชการประจําปี

ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ
ตวัชีว้ดัตามคํารับรอง

มอบหมาย
หน่วยงาน
เจา้ภาพ

จัดทํา
รายละเอยีด

ตวัชีว้ดัสง่ภายใน

ตดิตามการ
ดําเนนิงาน

ตวัชีว้ดัไมน่อ้ย

รายงานผลตาม
รอบระยะเวลาที่
กําหนดได ้

หน่วยงาน
สามารถ

ดําเนนิการตามราชการประจาป
ของจังหวดั

ปฏบตราชการประจาป
ไดบ้รรลเุป้าหมาย

ตวชวดตามคารบรอง
การปฏบิตัริาชการ
ประจําปีของจังหวดั

เจาภาพ
รับผดิชอบ

ตวชวดสงภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด

ตวชวดไมนอย
กวา่ 3 ครัง้

กาหนดได
ทันเวลา

ดาเนนการตาม
ขัน้ตอนตัวชีว้ดั
ทีก่ําหนด

บรรลผุลสําเร็จ

งานนโยบาย จังหวดัสามารถ รอ้ยละของการ 75 80 85 90 95
เรง่ดว่นของ มท. ดําเนนิการตาม

นโยบายเรง่ดว่นของ 
มท.บรรลผุลสําเร็จ

ดําเนนิงานตาม
นโยบายเรง่ดว่นของ 
มท.ไดบ้รรลุ
เป้าหมาย

งานตัวชีว้ดั "ระดบั
ความสําเร็จของ
รอ้ยละเฉลีย่ถว่ง
ํ้ ั ใ

สามารถดําเนนิการตาม
ตวัชีว้ดัไดบ้รรลคุา่
เป้าหมาย

ระดบัความสําเร็จ
ของรอ้ยละเฉลีย่ถว่ง
นํ้าหนักในการรักษา

88 90 92 94 96
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นําหนักในการ
รักษามาตรฐาน
ระยเวลาการ
ใหบ้รกิาร"

มาตรฐานระยะเวลา
การใหบ้รกิาร



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั ระดบัคา่เป้าหมาย
งาน/โครงการ

ผลสมฤทธหลก
(KRAs)

ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

งานตัวชีว้ดั 
PMQA หมวด 2

สามารถดําเนนิการ
วางแผนเชงิ

ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนนิการ

60 70 80 90 100
PMQA หมวด 2
การวางแผนเชงิ
ยทุธศาสตร์

วางแผนเชง
ยทุธศาสตรต์ามเกณฑ์
คณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ
ระดบัพืน้ฐาน

ของการดาเนนการ
วางแผนเชงิ
ยทุธศาสตร ์(PMQA 
หมวด 2)

งานตรวจราชการ
ของผูต้รวจ
ราชการ

สามารถจัดทํารายงาน
ผลการตรวจราชการได ้
แลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่ําหนด

รอ้ยละจํานวนครัง้ที่
สามารถจัดทํา
รายงานผลการตรวจ
ราชการไดแ้ลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่

70 75 80 85 90

ภายในระยะเวลาท
กําหนด

งานศนูย์
ปฏบิตักิารตอ่สู ้
เพือ่เอาชนะยา

หน่วยงานรับผดิชอบ
โครงการสามารถ
ดําเนนิการโครงการได ้

รอ้ยละของโครงการ
ทีไ่ดร้ับงบประมาณ
จาก ศตส จ ที่

75 80 85 90 95

เพอเอาชนะยา
เสพตดิ

ดาเนนการโครงการได
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

จาก ศตส.จ.ท
ดําเนนิการเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
กําหนดในโครงการ

งานเลขานุการ 
ก.บ.จ. 

สามารถดําเนนิการ
จัดทํารายงานการ
ประชมุ ก.บ.จ. ไดแ้ลว้
เสร็จและจัดสง่
ผเ้กีย่วขอ้งภายใน 5

ระดบัความสําเร็จ
ของการดําเนนิงาน
เลขานุการ ก.บ.จ. 

จัดทําแผนการ
ประชมุ ก.บ.จ.

จัดประชมุ 
ก.บ.จ. ไดต้าม
แผนทีก่ําหนด

จัดทํารายงาน
การประชมุ
แลว้เสร็จกอ่น
การประชมุครัง้

ตอ่ไป

จัดทํารายงาน
และสง่

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ภายใน 7 วนัทํา

การ

จัดทํารายงาน
และสง่

ผูเ้กีย่วขอ้ง
ภายใน 5 วนัทํา

การ
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ผเูกยวของภายใน 5
วันทําการ

ตอไป การ การ



การกาํหนดตวัชีว้ดัระดบักลุม่งาน
กลุม่ทรพัยากรบคุคล  สํานกังานจงัหวดัตรงั

รอบการประเมนิที่ 1 (1 ต.ค.2552-31 ม.ีค.2553)รอบการประเมนท 1 (1 ต.ค.2552 31 ม.ค.2553)

งาน/โครงการ
ผลสมัฤทธิห์ลกั

(KRAs)
ตวัชีว้ดั
(KPIs)

ระดบัคา่เป้าหมาย

(KRAs) (KPIs)
1 2 3 4 5

การจัดทํา
ฐานขอ้มลูบคุคล
จังหวดั

จังหวดัมฐีานขอ้มลู
บคุลากรครบถว้น 
ถกตอ้ง ทนัสมยั ครบ

ระดบัความสําเร็จ
ของการจัดทํา
ฐานขอ้มลบคคล

แตง่ตัง้
คณะทํางาน

จัดทําฐานขอ้มล

จัดประชมุชีแ้จง
สว่นราชการ

ตดิตัง้ระบบ
ฐานขอ้มลู
บคคลแลว้

แจง้สว่นราชการ
ใหจ้ัดทํา
ฐานขอ้มล

มกีารกรอก
ขอ้มลูในระบบ
ฐานขอ้มลไม่จงหวด ถกูตอง ทนสมย ครบ

ทกุสว่นราชการใน
สงักดัภมูภิาค 34 
หน่วยงาน 

ฐานขอมลูบคุคล จดทาฐานขอมลู
บคุคลจังหวดั

บคุคลแลว
เสร็จ

ฐานขอมลู ฐานขอมลูไม
นอ้ยกวา่ 15 
หน่วยงาน

งานวาง จังหวดัมแีผนกลยทุธ์ ระดบัความสําเร็จ ประชมุจัดทํา จัดทํารา่งแผน ฯ จัดทําแผน ฯ ผวจ.ใหค้วาม แจง้เวยีนใหส้ว่น
แผนพัฒนา
บคุลากรในจังหวดั

การบรหิารทรัพยากร
บคุคลจังหวดั 4 ปี เพือ่
ใชใ้นการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล

ของการจัดทําแผน
กลยทุธการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 4 ปี

แผน ฯ แลว้เสร็จ เห็นชอบแผนกล
ยทุธฯ์

ราชการทราบ

งานนพัฒนา
บคุลากรในจังหวดั

บคุลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามเป้าหมายที่
กําหนด

ระดบัความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บคุลากร

ขออนุมตัิ
โครงการตาม
แผนฯ

โครงการไดร้ับ
อนุมตัภิายใน 15 

วัน

ดําเนนิการ
ตามโครงการ
ไดแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 1 
ดอืนหลงั

มกีาร
ประชาสมัพันธ์
เผยแพรผ่า่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ 
อยา่งนอ้ย 2

จัดทํารายงาน
สรปุผลการจัด
โครงการเสนอ
ผูบ้รหิาร ภายใน 

10 วนั หลงัเดอนหลง
อนุมตัิ
โครงการ

อยางนอย 2
ชอ่งทาง ภายใน 

2 วนั

10 วน หลง
สิน้สดุโครงการ 

รอ้ยละของบคุลากร
ทีไ่ดร้ับการพัฒนา

80 85 90 95 100
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ทไดรบการพฒนา
ตามเป้าหมาย



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
ผลสมฤทธหลก

(KRAs)
ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

การจัดการความรู ้ มอีงคค์วามรูต้าม ระดบัความสําเร็จ แตง่ตัง้ ประชมุ จัดทําแผน 
็

ผูบ้รหิารให ้
็

ดําเนนิการตาม
แผนการจัดการความรู ้ ของการจัดการ

ความรู ้
คณะทํางาน KM คณะทํางานฯ 

เพือ่จําแนกองค์
ความรูท้ีจ่ําเป็น

KM แลว้เสร็จ ความเห็นชอบ
แผน KM

กระบวนการจัดการ
ความรูค้รบ 2 
ขัน้ตอน   ( การ
บง่ชีค้วามรู ้/ การ
สรา้งและแสวงหาสรางแล แสวงหา

ความรู ้)

งานประสานกบั
ภาคประชาสงัคม
และพลงัมวลชน

จังหวดัมเีครอืขา่ยภาค
ประชาสงัคมเป็นภาคี
รว่มดําเนนิการในการ

รอ้ยละของกจิกรรม
ของภาคประชา
สงัคม ( เครอืขา่ย

80 85 90 95 100

แล ลงมวล น รวม เนน รใน ร
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม

สง ม ( เ ร
ภาคศลีธรรม ) ที่
จังหวดัมสีว่นรว่ม
ดําเนนิการ

งาน  อ.ก.พ. อ.ก.พ. จังหวดั ระดบัความสําเร็จ แตง่ตัง้ อ.ก.พ. จัดประชมุ อ. จัดทํารายงาน นําเสนอ แจง้เวยีนมต ิอ.
จังหวดั สามารถดําเนนิการตาม

อํานาจหนา้ที่
ของการประชมุ 
อ.ก.พ. จังหวดั

จังหวดั
ุ

ก.พ.จังหวดั การประชมุ ฯ
แลว้เสร็จ 
ภายใน 5 วนั 
หลงัประชมุ อ.
ก พ จังหวดั

ประธาน อ.
ก.พ.ใหค้วาม
เห็นชอบ

ก.พ.ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
ทราบ ภายใน 5 
วัน หลงัจาก
ประธาน อ.ก.พ. 
ใหค้วามเห็นชอบก.พ.จงหวด ใหความเหนชอบ

งานประเมนิผล
การปฏบิตังิานและ
เลือ่นเงนิเดอืน
ขา้ราชการ

จังหวดัดําเนนิการเลือ่น
เงนิเดอืนไดถ้กูตอ้ง
ตามหลกัเกณฑแ์ละ
ทันเวลา

ระดบัความสําเร็จ
ของการพจิารณา
เลือ่นเงนิเดอืน
ขา้ราชการ/

ประชมุซกัซอ้ม
ความเขา้ใจสว่น
ราชการที่
เกีย่วขอ้ง

แจง้สว่นราชการ
จัดทําตัวชีว้ัด
ระดบับคุคล

แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
กลัน่กรองผล
การประเมนิ ฯ

แจง้สว่น
ราชการ

พจิารณาเลือ่น
เงนิเดอืน

แจง้สว่นราชการ
ทราบผลการ

ประเมนิ เพือ่ออก
คําสัง่เลือ่น
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ขาราชการ 
ลกูจา้งประจํา

ทนเวลา ขาราชการ/ 
ลกูจา้งประจํา

เกยวของ การประเมน ฯ เงนเดอน
ภายในวันที ่ 
10 ม.ีค.53

คาสงเลอน
เงนิเดอืน ภายใน
วันที ่31 ม.ีค.53 



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
ผลสมฤทธหลก

(KRAs)
ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

การจัดสรรเงนิ จัดสรรเงนิรางวลัได ้ ระดบัความสําเร็จ แตง่ตัง้ ประชมุ แจง้สว่น รายงานผลการ ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
็รางวลั ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารในการ
จัดสรรฯ

ของการจัดสรรเงนิ
รางวลัประจําปี 

คณะกรรมการ
จัดสรรเงนิรางวลั

คณะกรรมการ ฯ 
กําหนด

หลกัเกณฑ์
วธิกีารจัดสรรเงนิ

รางวลั

ราชการ
ดําเนนิการ
จัดสรรเงนิ
รางวลัตาม
หลกัเกณฑ์

จัดสรรให ้
สํานักงาน 
ก.พ.ร.ทราบ

เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเกีย่วกบัการ
จัดสรรเงนิรางวลัฯ

รางวล หลกเกณฑ
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การกาํหนดตวัชีว้ดัระดบักลุม่งาน
หวัหนา้กลุม่ทรพัยากรบคุคล  นกัทรพัยากรบคุคลชํานาญการพเิศษ

กลม่ทรพัยากรบคคล สํานกังานจงัหวดัตรงักลมุทรพยากรบคุคล  สานกงานจงหวดตรง
รอบการประเมนิที ่1 (1 ต.ค.2552-31 ม.ีค.2553)

งาน/โครงการ
ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
(KRAs) (KPIs)

1 2 3 4 5

การจัดทํา
ฐานขอ้มลูบคุคล
ั ั

จังหวดัมฐีานขอ้มลู
บคุลากรครบถว้น 

้ ั ั

ระดบัความสําเร็จ
ของการจัดทํา

้

แตง่ตัง้
คณะทํางาน
ั ํ ้

จัดประชมุชีแ้จง
สว่นราชการ

ตดิตัง้ระบบ
ฐานขอ้มลู

้

แจง้สว่นราชการ
ใหจ้ัดทํา

้

มกีารกรอก
ขอ้มลูในระบบ

้ ไ ่จังหวดั ถกูตอ้ง ทนัสมยั ครบ
ทกุสว่นราชการใน
สงักดัภมูภิาค 34 
หน่วยงาน 

ฐานขอ้มลูบคุคล จัดทําฐานขอ้มลู
บคุคลจังหวดั

บคุคลแลว้
เสร็จ

ฐานขอ้มลู ฐานขอ้มลูไม่
นอ้ยกวา่ 15 
หน่วยงาน

งานวาง จังหวดัมแีผนกลยทธ์ ระดบัความสําเร็จ ประชมจัดทํา จัดทํารา่งแผน ฯ จัดทําแผน ฯ ผวจ ใหค้วาม แจง้เวยีนใหส้ว่นงานวาง
แผนพัฒนา
บคุลากรในจังหวดั

จงหวดมแผนกลยทุธ
การบรหิารทรัพยากร
บคุคลจังหวดั 4 ปี เพือ่
ใชใ้นการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล

ระดบความสาเรจ
ของการจัดทําแผน
กลยทุธการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล 4 ปี

ประชมุจดทา
แผน ฯ

จดทารางแผน ฯ จดทาแผน ฯ 
แลว้เสร็จ

ผวจ.ใหความ
เห็นชอบแผนกล

ยทุธฯ์

แจงเวยนใหสวน
ราชการทราบ

งานนพัฒนา
บคุลากรในจังหวดั

บคุลากรไดร้ับการ
พัฒนาตามเป้าหมายที่
กําหนด

ระดบัความสําเร็จ
ของการพัฒนา
บคุลากร

ขออนุมตัิ
โครงการตาม
แผนฯ

โครงการไดร้ับ
อนุมตัภิายใน 15 

วัน

ดําเนนิการ
ตามโครงการ
ไดแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 1 
เดอืนหลงั

มกีาร
ประชาสมัพันธ์
เผยแพรผ่า่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ 
อยา่งนอ้ย 2

จัดทํารายงาน
สรปุผลการจัด
โครงการเสนอ
ผูบ้รหิาร ภายใน 

10 วนั หลงัเดอนหลง
อนุมตัิ
โครงการ

อยางนอย 2
ชอ่งทาง ภายใน 

2 วนั

10 วน หลง
สิน้สดุโครงการ 

รอ้ยละของบคุลากร
ทีไ่ดร้ับการพัฒนา

80 85 90 95 100
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ทไดรบการพฒนา
ตามเป้าหมาย



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
ผลสมฤทธหลก

(KRAs)
ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

งาน  อ.ก.พ. อ.ก.พ. จังหวดั ระดบัความสําเร็จ แตง่ตัง้ อ.ก.พ. จัดประชมุ อ. จัดทํารายงาน นําเสนอ แจง้เวยีนมต ิอ.
่จังหวดั สามารถดําเนนิการตาม

อํานาจหนา้ที่
ของการประชมุ 
อ.ก.พ. จังหวดั

จังหวดั ก.พ.จังหวดั การประชมุ ฯ
แลว้เสร็จ 
ภายใน 5 วนั 
หลงัประชมุ อ.
ก.พ.จังหวดั

ประธาน อ.
ก.พ.ใหค้วาม
เห็นชอบ

ก.พ.ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
ทราบ ภายใน 5 
วัน หลงัจาก
ประธาน อ.ก.พ. 
ใหค้วามเห็นชอบก.พ.จงหวด ใหความเหนชอบ

การเลือ่นเงนิเดอืน จังหวดัดําเนนิการเลือ่น
เงนิเดอืนไดถ้กูตอ้ง
ตามหลกัเกณฑแ์ละ
ทันเวลา

ระดบัความสําเร็จ
ของการพจิารณา
เลือ่นเงนิเดอืน
ขา้ราชการ/ 

ประชมุซกัซอ้ม
ความเขา้ใจสว่น
ราชการที่
เกีย่วขอ้ง

แจง้สว่นราชการ
จัดทําตัวชีว้ัด
ระดบับคุคล

แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
กลัน่กรองผล
การประเมนิ ฯ 

แจง้สว่น
ราชการ

พจิารณาเลือ่น
เงนิเดอืน

แจง้สว่นราชการ
ทราบผลการ

ประเมนิ เพือ่ออก
คําสัง่เลือ่น/

ลกูจา้งประจํา ภายในวันที ่ 
10 ม.ีค.53

เงนิเดอืน ภายใน
วันที ่31 ม.ีค.53 

การจัดสรรเงนิ
รางวลั

จัดสรรเงนิรางวลัได ้
ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์

ระดบัความสําเร็จ
ของการจัดสรรเงนิ

แตง่ตัง้
คณะกรรมการ

ประชมุ
คณะกรรมการ ฯ 

แจง้สว่น
ราชการ

รายงานผลการ
จัดสรรให ้

ไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีน
เป็นลายลกัษณ์ู

และวธิกีารในการ
จัดสรรฯ

รางวลัประจําปี จัดสรรเงนิรางวลั กําหนด
หลกัเกณฑ์

วธิกีารจัดสรรเงนิ
รางวลั

ดําเนนิการ
จัดสรรเงนิ
รางวลัตาม
หลกัเกณฑ์

สํานักงาน 
ก.พ.ร.ทราบ

อกัษรเกีย่วกบัการ
จัดสรรเงนิรางวลัฯ

การจัดการความรู ้ มอีงคค์วามรูต้าม
แผนการจัดการความรู ้

ระดบัความสําเร็จ
ของการจัดการ
ความรู ้

แตง่ตัง้
คณะทํางาน KM

ประชมุ
คณะทํางานฯ 
เพือ่จําแนกองค์
ความรูท้ีจ่ําเป็น

จัดทําแผน 
KM แลว้เสร็จ

ผูบ้รหิารให ้
ความเห็นชอบ
แผน KM

ดําเนนิการตาม
กระบวนการจัดการ
ความรูค้รบ 2 
ขัน้ตอน   ( การ
บง่ชีค้วามร ้ / การ
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บงชความร ู/ การ
สรา้งและแสวงหา

ความรู ้)



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชีว้ดั
ระดบัคา่เป้าหมาย

งาน/โครงการ
ผลสมฤทธหลก

(KRAs)
ตวชวด
(KPIs)

1 2 3 4 5

งานประสานกบั
ั

จังหวดัมเีครอืขา่ยภาค
ั ็

รอ้ยละของกจิกรรม 80 85 90 95 100
ภาคประชาสงัคม
และพลงัมวลชน

ประชาสงัคมเป็นภาคี
รว่มดําเนนิการในการ
สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม

ของภาคประชา
สงัคม (เครอืขา่ย
ภาคศลีธรรม) ที่
จังหวดัมสีว่นรว่ม
ดําเนนิการดาเนนการ
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ถาม-ตอบ

ปณติ  มแีสง 35


