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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการเชื่อมโยงของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการ  
กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 

     2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เรียนในเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลอย่างมีคุณภาพ 

        3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภารกิจสำหรับการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานได้ 

สรุปบทเรียน 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management) คือ กระบวนการดำเนินการ 

อย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการ 
ปฏิบตัิราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
ขนตอนหลักของระบบ 
➢ การวางแผนการปฏิบัติงาน ที่จะต้องทำให้ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
➢ การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชากำกับ 
ดูแล ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
➢ การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
➢ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อวัดความสำเร็จของ  
งานโดยเทียบกบัเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก 
➢ การนำผลท่ีได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา 

ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง PMs vs KPIs  
  เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในการผลักดันผลการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการนำตัวชี้วัดผลงาน
หลัก (Key Performance Indicators – KPIs) มาใช้เป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคคลร่วมกันจะ
เป็นเหมือนตัวเฟืองที่จะหมุนระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนไปได้  และการตั้ง KPIs ที่ดีมีรูปแบบ
และวิธีการดังนี้
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ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง เ งาน า  
 

กำหนดชว่งเวลาและกลุ่มเป้าหมายในการประเมนิ 

 

การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล Individual KPI  
ความสำคัญและความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดในแต่ละระดับ ถ่ายทอดจากบนลงล่าง การตามผลงานจะติดตามจาก

ล่างขึ้นบน ผลงานจะถูกดันไปสู่องค์กร 
 
ระดับ 
องค์กร 

 

 

• เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร 

 

ระดับ 
หน่วยงาน 

• ผลสัมฤทธิ์ทสนับสนุนต่อเป้าหมายระดับองค์กร 
• ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและอ่ืนๆ 

 

 

ระดับ 
บคุคล 

• ผลสัมฤทธิ์ทสนับสนุนต่อเป้าหมายของผู้บังคบับญัชา 
• ผลสัมฤทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ 
• ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รบัมอบหมายเป็นพเิศษ 

  
ซ ึ่งมีวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัด 4 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงานจากบน 
ลงล่าง (Goal Cascading Method) 

 
 

รู ปแบบที่ 2 การสอบถามความคาดหัว งของ 
ผู้ รับบริการ (Customer-Focused Method) มาคิด 
กำหนดตัวชี้ วั ด และมีการถ่ายทอดเป้ าหมายของ 
องค์กรสู่ การปฏิบัติ งานต่อๆกันไปจนถึ งตั วบุ คคล 
ขัน้ตอนการกำหนด ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 
 
รูปแบบที ่3 การไล่เรียงตามผังการเคลื่ อนของงาน (Work 
Flow Charting Method) ใช้ วิ ธ การคลี่ งาน เพื่ อกำหนด 
ตัวชี้ วัดท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่น กำหนดตัวชี้ วัด 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
โดยกำหนดค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

 
 
 

รูปแบบที ่ 4 การพิจารณาจากประเด็นสำคัญท่ี 
ต้องปรับปรุง (Issue-Driven) จะเริ่ มจากปัญหา 
หรือประเด็นของหน่วยงาน เช่น เกษตรกรไม่ได้ 
เ ข้ าร่ วมโครงการพั ฒนาความรู ้ ด้ านการใช้ 
ประโยชน์จากบัตรดินดี 

 
แกไขโดย 

เพมการประชาสมพนธ 
ในพนท 

 

ตดตามผลการลงทะเบยนเขา 
รวมโครงการกอนเรมโครงการ 

 

ตวชวดผลงาน 
จ านวนชองทางประชาสมพนธ 
ทเพมข น 

ระดบความส าเรจของการตดตาม 
ผลการลงทะเบยนเขารวมของ 
เกษตรกร 

 

หนาทรบผดชอบ 
 
เพมชองทางการประสมพนธ 

 
ก าหนดใหมการตดตามผลการ ลง

ทะเบยนกอนเรมโครงการ วน 

 
วธการประเมน 

แสดงชองทางประชาสมพนธ 
ทไดด าเนนการ 

 

จ านวนเกษตรกร 

หัวหน้าหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง เลือกมิติที่ใช้การประเมิน
ประเมนิ 

กำหนดวธิีการเก็บขอ้มูลมูล 

ด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมขอ้มูลทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ด ำเนินกำรระดบัที่  1 และจดัประชุม /หำรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ในกำรก ำหนดหลกัสูตรกำรพฒันำภำยในวนัที่ 



 

ตัวชี้วัด ท่ีจะเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ มีหลักคิดหรือพิจารณาม 5 เรื่องหลักๆ คือ SMART ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน           คำแนะนำสำหรับการจดทำตัวชี้วัดอยา่งมีคุณภาพ 
➢คำนึงถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพตัวชี้วัด 

S M A R T                                           
➢คำนึงถึงการมอบหมายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ
➢คำนึงถึงอำนาจจำแนก ความสอดคล้องกับ 

เป้าหมาย ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานและกรอบเวลา
➢มีจำนวนเหมาะสม ประมาณ 4-7 ตัว ครอบคลุม 

เนื้องาน ความคาดหวังที่สำคัญและควรมีน้ำหนัก
ไม่น้อยกว่า 10% 

➢คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลอกมิติที่จะ
ใช้ประเมินกำหนดวิธีการเก็บข้อมูล 

 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้

สะท้อนถึงภารกิจของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ สามารถทราบภารกิจของตนเองเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ทำแล้วได้ผลลัพธ์
คืออะไร สามารถวัดผลความสำเร็จได้ด้วยวิธีใดบ้าง และเก็บข้อมูลยากเกินไปหรือไม่ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน  
 สามารถเชื่อมโยงของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกับการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล และคิดตัวชี้วัด 

ได้อย่างเป็นขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยัง
ทำให้การถ่ายทอดภารกิจงานจากบนลงล่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการตามผลงานจะติดตามจากล่างข้ึนบน ซึ่งจะทำให้
ให้ผลงานจะถูกดันไปสู่องค์กรในที่สุด 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 


