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บทที่ 1
เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
1. หลักการและที่มา
1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา “การ
บริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิ กหนว ยงานที่ไ มจํ าเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรให แก ทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบ
ตอผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุ และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การ ให เ ป น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีการ ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได
1.2 พระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา
12 เพื่ อ ประโยชนใ นการปฏิ บั ติ ร าชการให เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร.อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณ
อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
มาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการจัดใหมี คณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ การใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด
1.3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) ยุทธศาสตรที่ 1 การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน กําหนดใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยจั ด ให มี ก ารเจรจาและทํ า ข อ ตกลงว า ด ว ยผลงานประจํ า ป ให ส อดรั บ กั บ แผนยุ ท ธศาสตร แ ละแผน
ดํ า เนิ น งานรายป กั บหั ว หน าส ว นราชการไวเป น การล ว งหนา รวมทั้ง ให มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามขอตกลงดังกลาวทุกสิ้นป และถือเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของการใหเงินรางวัลประจําปแก
สวนราชการ โดยคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอียดของแนวทาง และวิธีการในการสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีที่
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยกําหนดใหทุกสวนราชการจะตองทําการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และทําขอตกลง
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ผลงานกับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และจะไดรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ของผลงานตามที่ตกลง
1.4 แผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถ ในการเรียนรู คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตางๆ เสริมสรางใหหนวยงานภาครัฐมีความตื่นตัว
ตอบสนอง และไวตอการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่ยืดหยุน คลองตัว สามารถปรับตัว และมี
ความคิดริเริ่ม ทันตอสถานการณและความทาทายตางๆ ได โดยปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผล
ตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ให เ หมาะสมสอดรั บ กั บ พั น ธกิ จ และลั ก ษณะของหน ว ยงานของรั ฐ
สามารถวัดผลไดทั้งในระดับองคการและระดับบุคคล รวมทั้งการพัฒนามาตรการเสริมสรางแรงจูงใจตาม
ผลงาน และขยายผลระบบบริหารยุทธศาสตรองคการภาครัฐ (Government Strategic Management System)
ใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System) เพื่อประมวลรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดควบคูไปกับรายงาน
ผลทางการเงินไดอยางเปนระบบ
1.5 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2551 - 2554 ของรัฐบาล เมื่อ
11 มี . ค.51 และตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย การจั ด ทํ า แผนบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
พ.ศ.2547 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ทร.จะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ ทร. เสนอ รมว.กห.ให
ความเห็ น ชอบแล ว จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข อง ทร. เพื่ อ เป น กรอบในการปฏิ บั ติ ง านในป
พ.ศ. 2552 และกรอบในการจัดสรรงบประมาณของสํานักงบประมาณตอไป

คํารับรองปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร ทร.
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
แผนปฏิบัติราชการประจําป

แผนยุทธศาสตร ทร.ป 53 - 56

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป นย.

คํารับรองปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจําป

กิจกรรม
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1.6 ทร.รับทราบการพัฒนาวิธีการงบประมาณของ ทร. ตามนโยบาย ผบ.ทร.ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2551 ดานงบประมาณ เมื่อ 9 เม.ย.51 โดยการปฏิบัติในขั้นการประเมินผล ใหมีการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามเปาประสงค – ตัวชี้วัด – คาเปาหมาย ของยุทธศาสตร ทร. และของหนวยในระดับ
ตางๆ เพื่อรับผิดชอบตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในแตละระดับ โดยมีการประเมินผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติราชการในระดับ ทร. (Level 0) และมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป ระหวาง ทร.
และ นขต.ทร. (Level 1) และระดับ นขต.ทร.กับหนวยรองของ นขต.ทร.นั้นๆ (Level 2) ตามลําดับ

บทที่ 2
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ นย. และ นขต.นย.
1. องคประกอบของคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป
คํารับรองปฏิบัติราชการประจําป ประกอบดวยสวนตางๆ คือ ตัวคํารับรอง แผนที่ยุทธศาสตร
และรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรอง
1.1 ตัวคํารับรอง เปนเอกสารทําความตกลงของผูบังคับหนวย ที่กระทํากับผูบังคับหนวยเหนือขึ้นไป
1 ระดับ เพื่อปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดี โดยมีแนวทางในการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
1.2 แผนที่ยุทธศาสตร เปนแผนผังแสดงความสัมพันธของ มิติดานตางๆ ประเด็นยุทธศาสตร และ
เปาประสงค ในการปฏิบัติงานของหนวย เพื่อมุงสูการบรรลุ พันธกิจ และวิสัยทัศนของหนวย
1.3 รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรอง เปนเอกสารรวบรวม ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ที่ตอบสนอง
ตอเปาประสงคของหนวย เพื่อใชเปนกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวย ผลที่ไดจาก
การดําเนินงาน จะทําใหสามารถแกไ ขป ญหาไดทัน ตอเหตุก ารณ หรื อใชผลการประเมินที่ผานมาเปน
แนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ....................... ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255.....
1. คํารับรองระหวาง
พลเรือโท ...........................................ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
และ
(ชื่อหัวหนา หนวย)
(ชื่อหนวย)

ผูรับคํารับรอง
ผูทําคํารับรอง

2. คํารับรองนี้เปนคํารับรองฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 255......
ถึงวันที่ 30 กันยายน 255......
3. รายละเอียดคํารับรอง ไดแก แผนที่ยุทธศาสตร ระดับหนวย (Level 2) เปาประสงค ตัวชี้วดั ผลการปฏิบัติ
ราชการ และคาเปาหมาย ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้
4. ขาพเจา พลเรือโท ............................................. ในฐานะผูบังคับบัญชาของ (ชื่อหัวหนา หนวย) ไดพิจารณา
และเห็นชอบกับแผนที่ยุทธศาสตรของ
(ชื่อหนวย)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และคาเปาหมาย
ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารประกอบทายคํารับรองนี้ และขาพเจายินดีจะใหคําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผล
ใหเปนไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นนี้
การปฏิบัติราชการของ (ชื่อ หนวย)
5. ขาพเจา
(ชื่อหัวหนาหนวย) ไดทําความเขาใจคํารับรองตามขอ 3. แลว ขอใหคาํ รับรองกับผูบัญชาการ
ทหารเรือ วาจะมุงมั่นปฏิบตั ิราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วดั แตละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให
เกิดประโยชนแกกองทัพเรือ ตามที่ใหคํารับรองไว
6. ผูรับคํารับรองและผูทําคํารับรอง ไดเขาใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพองกันแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ
พลเรือโท............................................................
( ชื่อหัวหนาหนวย )
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันที่........เดือน.................... 2551

พลเรือตรี/นาวาเอก...................................................
( ชื่อหัวหนาหนวย )
(
ชื่อ หนวย
)
วันที่........เดือน.................... 2551
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เอกสารประกอบทายคํารับรองที่ 1
แผนที่ยุทธศาสตร ระดับหนวย (Level 1)
ของ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
วิสัยทัศน
นย. จะเปนหนวยกําลังรบของกองทัพเรือ ที่มีความพรอมในการปฏิบัติการรบ การปฏิบัติทางทหารที่มิใชสงคราม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. จัดและเตรียมกําลังรบ พรอมยุทโธปกรณ ระบบสงกําลังบํารุง และระบบควบคุมการรบที่สมบรูณแบบ เพื่อดํารงขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการรบทางบก ปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก
ปฏิบัติการรบพิเศษ และรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหนวยของกองทัพเรือ รวมทั้งการปฏิบัติทางทหารอื่นๆ ที่มิใชสงคราม
2. ใชกําลัง นย. เพื่อการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ การรักษาผลประโยชนของชาติ และการธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
3. ใชขีดความสามารถทั้งปวงที่มีอยู เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การชวยเหลือประชาชน และการปฏิบัติงาน เพื่อสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาล รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ผลผลิตกองทัพเรือ
๑.การถวายความปลอดภัย
การถวายพระเกียรติและปฏิบัติ
ตามพระราชประสงคและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย

กระบวนการภายใน
พิทักษรักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย

ทุนมนุษยทุนกําลังรบ
การบริหารจัดการ

๒.กําลัง นย. มีความทันสมัย
และสมดุลสอดคลองกับสภาวะ
แวดลอมดานความมั่นคง

๓.การแกปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต

๔.เตรียมกําลังใหมีความพรอม
ในการรักษาอธิปไตยและ
ผลประโยชนของชาติ

๒.๑ เตรียมการและพัฒนากําลังรบ
ใหมีความพรอมและทันสมัยโดย
สอดคลองกับสภาวะแวดลอม
๒.๓ สามารถใชยุทโธปกรณ และ
สิ่งอุปกรณไดตามที่กําหนด

๕.สนับสนุนนโยบายตางประเทศและเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคงในระดับภูมิภาค
องคกรระหวางประเทศและกองกําลังนานาชาติ
๒.๒ การบังคับบัญชาและการ
สนับสนุนกําลังรบ นย.

๒.๔ ผลิตและจัดเตรียมกําลังรบ

การปองกันประเทศและรักษาความมัน่ คงของรัฐ

๒.๕ กําลังพลมีขวัญและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ

๒.๖ การพัฒนาการจัดการความรูและสนับสนุนการวิจัย

๒.๗ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร นย.

๖.การสนับสนุนรัฐบาลพัฒนา
ประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่นๆ
ตามที่ ทร. มอบหมาย

การพัฒนาประเทศ
และการแกไขปญหา
ของชาติ
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- ตัวอยาง รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งป.53 ของหนวยระดับ นขต.ทร. (Level 1)
ชื่อหนวย : หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผูจัดเก็บขอมูล : น.ท.สมเกียรติ มวงมี
โทรศัพท : 61034
มิติ
เปาประสงค ระดับ ทร.
เปาประสงค ระดับหนวย
รายละเอียดตามตัวชี้วัด
level 1
level 0
level 1
1. การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงคและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย
ผลผลิต
1.1 การถวายความปลอดภัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ กองทัพเรือ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ

1.1 การถวายความปลอดภัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ

1.1.1 รอยละของจํานวนกิจกรรมการถวายความ
ปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ
วงศ ที่ประสบผลสําเร็จ
1.1.2 รอยละของความสําเร็จในการสนับสนุนขาว
กรอง วางแผนการถวายความปลอดภัย

1.2 การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

ผลผลิต 1.2 การเทิดทูนสถาบัน
กองทัพเรือ พระมหากษัตริย

1.2.1 รอยละความสําเร็จของกิจกรรม
เทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการ

1.3 การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่อง
มา จากพระราชดําริ

ผลผลิต 1.3 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา 1.3.1 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการ
กองทัพเรือ จากพระราชดําริ
สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เกณฑการใหคะแนน/คาเปาหมาย

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

3

4

5

3.00%

92

94

96

98

100

2.00%

60

70

80

90

100

3.00%

80

85

90

95

100

3.00%

92

94

96

98

100

3.00%

73

74

75

76

77

2. กําลัง นย.มีความทันสมัยและสมดุล สอดคลองกับสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง
2.1 เตรียมการและพัฒนากําลังรบใหมีความพรอมและทันสมัย โดยสอดคลองกับสภาวะแวดลอม
2.1.1 เตรียมการและพัฒนากําลังรบ
ใหมีความพรอมและทันสมัย โดย
สอดคลองกับสภาวะแวดลอม

กระบวน 2.1.1 ความพรอมของยุทโธปกรณหลัก 2.1.1.1 รอยละความพรอมของยุทโธปกรณหลัก
การภายใน
ของ นย.
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2. ตัวชี้วัด
2.1 ตัวชี้วดั (Indicator) ในภาษาไทยมีการใชคาํ อยางหลากหลาย เชน ตัวชีว้ ัด ตัวชี้ ตัวชีน้ ํา ดัชนี และ
เครื่องชี้วัด เปนตน คําเหลานี้ถูกใชเปนมาตรฐานทางสถิติ หรือเครื่องชี้สภาวะบางอยาง เพื่อใชวิเคราะห
เกี่ยวกับสภาพการณ หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ปจจัยการผลิต กระบวนการ
ดําเนินงาน การใชทรัพยากรที่มีอยูหรือผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้น ตัวชี้วดั มีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ
ไดแก
2.1.1 ตัวชี้วดั จะตองสามารถใหคา หรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทําการวัดวา มีปริมาณหรือ
คุณลักษณะเชนไร สวนจะมีความหมายอยางไรจะตองนําไปตีคา หรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน
จึงจะทราบไดวาสิ่งนั้นมีคาสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐานหรือไมเพียงใด
2.1.2 คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวชี้วดั มีความหมายภายใตเงือ่ นไข 2 ประการ คือ
2.1.2.1 เงื่อนไขของเวลา ตัวชี้วดั จะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัด เฉพาะชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เชน ระยะเวลา 1 สัปดาห 3 เดือน 1 ป ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาใชและการ
ตีความหมาย
2.1.2.2 เงื่อนไขของสถานที่ ตัวชีว้ ัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัด เฉพาะในเขต
พื้นที่หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ทําการตรวจสอบ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ดาน
ปจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ เปนตน
2.2 ประเภทของตัวชี้วดั
2.2.1 ตัวชี้วดั โดยทัว่ ไป มี 2 ประเภท
2.2.1.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ มีคาเปนตัวเลข เชน จํานวนคน น้ําหนัก งบประมาณ
2.2.1.2 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ เชน คุณภาพชีวติ ความพึงพอใจของผูรับบริการ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ฯลฯ
2.2.2 ประเภทของตัวชี้วดั และคาเปาหมาย (ตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงาน)
2.2.2.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ คือตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อใชวัดสิ่งที่นับไดหรือสิ่งที่มี
ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณจะ
เหมาะสําหรับการวัดในสิ่งทีจ่ ับตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน
2.2.2.2 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ คือตัวชี้วดั ที่ใชวดั สิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณ หรือเปนหนวยวัด
ใดๆ แตจะเปนการวัดที่องิ กับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบายถึงเกณฑการประเมินใน
ระดับคาเปาหมายตางๆ ตัวชี้วดั และคาเปาหมายจึงทําหนาที่เสมือนหนึ่ง เปนเกณฑหรือกรอบกํากับการใช
วิจารณญาณของผูประเมิน โดยทั่วไปการกําหนดตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงคาเปาหมายควบคูไป
พรอมกัน เนือ่ งจากชื่อของตัวชี้วดั เชิงคุณภาพนัน้ มีแนวโนมที่จะเปนคํากวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนตน ดังนั้นคา
เปาหมายจึงเปนตัวที่จะชวยบอกถึงนิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ตัวชี้วดั นั้นๆ ในการกําหนดตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพและคาเปาหมาย ผูประเมินและผูรับการประเมินควรนํา
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กรอบการกําหนดระดับคาเปาหมาย มาประกอบการพิจารณาดวยเสมอ หลังจากไดตัวชี้วดั แลว ผูป ระเมิน
และผูรับการประเมินควรบรรยายไลเรียงถึงผลสําเร็จที่คาดหวัง จนครบทุกระดับคาเปาหมาย และควร
กําหนดคาเปาหมายใหมีความชัดเจนมากทีส่ ุดเทาที่จะเปนไปได อีกประการหนึ่งภายใตตวั ชี้วดั เดียวกัน เชน
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน ผูกําหนดตัวชีว้ ัดสามารถกําหนดคาเปาหมายในลักษณะที่แตกตาง
กันไปไดหลายทาง ขึ้นอยูก บั ขอพิจารณาและความคาดหวังที่ตกลงกัน ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน
ตลอดจนความแตกตางในบริบทหรือสภาพการณ
2.3 คาของตัวชี้วัด
2.3.1 รอยละ (percentage) คือ จํานวนของเลขกลุมหนึ่ง ซึ่งนํามาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุม หนึง่
โดยปรับใหเลขกลุมหลังมีคาเทากับ 100 เชน สตรีในชนบทมี 150,000 คน และสตรีทั้งประเทศมี 200,000
คน ดังนั้น รอยละของสตรีในชนบทตอสตรีทั้งประเทศจึงเทากับ 150,000 หารดวย 200,000 แลวคูณดวย
100 หรือเทากับรอยละ 75 เปนตน
2.3.2 อัตราสวน (ratio) คือ ขอมูลที่แสดงความสัมพันธเปรียบเทียบระหวาง จํานวนของเลขกลุม
หนึ่งกับจํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งอยูในเหตุการณเดียวกันหรือเกี่ยวของกัน เชน จํานวนสตรีในชนบท
มี 150,000 คน และจํานวนบุรุษในชนบทมี 100,000 คน ดังนั้น อัตราสวนของสตรีตอบุรุษในชนบท เทากับ
150,000 : 100,000 หรือเทากับ 1.5 : 1 เปนตน
2.3.3 สัดสวน (proportion) คือ ขอมูลที่แสดงความสัมพันธระหวาง จํานวนของเลขกลุมหนึ่งกับ
จํานวนของเลขอีกกลุมหนึ่ง โดยที่จํานวนของเลขกลุมแรกนั้น เปนสวนหนึ่งหรือรวมอยูในจํานวนของเลข
กลุมหลังไวดว ย เชน สตรีที่อาศัยอยูในเขตเมืองมี 100,000 คน และสตรีทั่วประเทศมี 400,000 คน ดังนั้น
ประชากรสตรีที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีสัดสวนเทากับ 100,000 หารดวย 400,000 หรือเทากับ 0.25 หรือ 1 ใน
4 ของสตรีทั้งประเทศ เปนตน
2.3.4 อัตรา (rate) คือ อัตราสวนระหวางเลขจํานวนหนึ่งกับเลขอีกจํานวนหนึ่ง ภายในระยะเวลา
หนึ่ง หรือกลาวอีกอยางหนึง่ คือ การนําจํานวนของเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งเปนตัวตั้ง หาร
ดวยจํานวนประชากรทั้งที่เกีย่ วของกับเหตุการณนนั้ แลวปรับฐานใหเทากับ 100/1,000/10,000 หรือ 100,000
เชน อัตราการตายของทารกเทากับ 45 ตอการเกิดมีชีพพันคน หมายถึง ในทารกที่เกิดใหมทุก 1,000 คน จะ
มีทารกที่ตาย 45 คน เปนตน บางอัตราอาจตองปรับฐานใหเทากับ 10,000 หรือ 100,000 ในกรณีที่ตัวตั้งมี
จํานวนนอยและตัวหารเปนจํานวนมาก เชน อัตราปวยของสตรีดวยโรคทางเพศสัมพันธและกามโรค ตอสตรี
ทั่วประเทศแสนคน เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผลของการคํานวณออกมาเปนจํานวนเต็ม และสะดวกในการอธิบาย
เปรียบเทียบและเขาใจงายยิง่ ขึ้น
2.3.5 จํานวน (number) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงจํานวนสิ่งของหนึ่งๆ เชน จํานวนสถานฝกอบรม
จํานวนสถานีอนามัยที่ใหบริการคุมกําเนิด จํานวนงบประมาณ จํานวนโครงการ เปนตน
2.3.6 คาเฉลี่ย (average or mean) คือ ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุมตัวเลขจํานวนหนึง่ ที่เปน
ประเภทเดียวกันกลาวคือ เปนคาตัวเลขหนึ่ง ซึ่งไดมาจากการรวมคาของจํานวนตัวเลขของกลุมตัวอยางหนึ่ง
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แลวหารดวยจํานวนตัวอยางนั้นทั้งหมดรวมกัน เชน มารดาที่มีบุตรคนแรก จํานวน 200 คน ซึ่งมีอายุใน
ขณะนัน้ แตกตางกันไป ดังนั้น อายุเฉลี่ยของมารดาที่มีบุตรคนแรก จึงเทากับผลรวมของอายุของมารดาทุก
คน หารดวย 200 เปนตน
2.3.7 ระดับ เปนคาตัวชี้วดั ที่ใชวดั สิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณหรือเปนหนวยวัดใดๆ แตเปนการ
วัดที่องิ กับคาเปาหมายที่มีลกั ษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบายตัวเกณฑการประเมิน ณ ระดับคาเปาหมาย
ตางๆ คาของตัวชี้วดั ที่เปน “ระดับ” จึงทําหนาที่เสมือนเปนตัวเกณฑ หรือกรอบกํากับการใชวจิ ารณญาณ
ของผูประเมิน
2.4 การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน สิ่งที่ตองพิจารณาเมื่อกําหนดตัวชี้วัด
และคาเปาหมาย
2.4.1 พิจารณาวัตถุประสงควาทําไปเพื่ออะไร
2.4.2 กําหนดตัวชีว้ ดั : วัดความสําเร็จของงานไดอยางไร โดยระบุหนวยทีจ่ ะใชวัด
2.4.3 กําหนดคาเปาหมาย : ระดับคาเปาหมายของความสําเร็จคืออะไร ระบุคาเปาหมาย ณ ระดับ
ตางๆ
2.4.4 กําหนดน้ําหนัก : ตัวชี้วัดนี้มนี ้ําหนักความสําคัญเพียงใดเมื่อเทียบกับตัวอื่น
2.4.5 วัดผลสําเร็จ : วัดหรือเก็บขอมูลดานใด เมือ่ ใด และจากแหลงใด
2.5 คุณลักษณะทีด่ ีของตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานตามแนวทางของ SMART Objective
S : Specific (เจาะจง) ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วดั ควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุงไปยังสิ่งที่
วัด ควรกําหนดตัวชีว้ ัดใหชัดเจนไมกํากวม เพื่อมิใหเกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่อสารความเขาใจให
ตรงกันทั่วทั้งองคกร
M : Measurable (วัดได) เปนตัวชีว้ ัดที่สามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง ขอมูลที่ไดจาก
การวัด สามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากตัวชีว้ ัดอื่น และใชวิเคราะหความหมายทางสถิตไิ ด
A : Attainable / Achievable (บรรลุผล) สามารถบรรลุผลสําเร็จได องคกรไมควรใชตัวชีว้ ัดผล
การดําเนินงานหลักที่องคกรไมสามารถควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง
R : Realistic (เปนจริงได) มีความสมจริง ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับ
องคกรและไมใชตนทุนการวัดที่สูงเกินไป
T : Time Bound (ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม) สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในเวลาที่
กําหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหทันสมัยอยูเสมอ
3. การจัดทํารายละเอียดตัวชี้วดั ประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
3.1 เลือกตัวชีว้ ัดจากตารางรายละเอียดตัวชีว้ ัดตามแผนยุทธศาสตร ทร. หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของ นย.(แลวแตกรณี) พรอมเกณฑการใหคะแนน/คาเปาหมายตามตารางดังกลาว โดยพิจารณาถึงความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวย บรรจุลงในแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วดั ประกอบคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปของหนวยระดับ นขต.ทร.(Level 1) หรือระดับ นขต.นย.(Level 2)
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3.2 กําหนดตัวชีว้ ดั และคาเปาหมาย เพื่อวัดผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยตามที่ตอ งการ (กําหนดเพิ่มเติมจากตัวชีว้ ัดที่กาํ หนด ตามขอ 3.1) โดยพิจารณาถึงกิจกรรมที่
ตอบสนองตอเปาประสงค ตามแผนยุทธศาสตร ทร. หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ นย. และบรรจุลงใน
แบบฟอรมรายละเอียดตัวชีว้ ัดฯ
3.3 กําหนดน้ําหนักของแตละตัวชี้วัดเปนรอยละ
โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
หนวยตามความเหมาะสม ดังนี้
3.3.1 การตอบสนองตอเปาประสงคของหนวยในระดับตางๆ
3.3.2 พิจารณาทางดานผลผลิต (Output) โดยพิจารณาถึงสัดสวนของผลผลิตและผลลัพธของ
ตัวชี้วดั นั้น กับผลผลิตและผลลัพธรวมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวย
3.3.3 พิจารณาดานปจจัยการดําเนินการ (Input) โดยพิจารณาถึงสัดสวนของทรัพยากร ที่หนวย
จัดสรรเปนปจจัยในการดําเนินการตามตัวชีว้ ัดนัน้ กับทรัพยากรของหนวยทั้งหมดทีน่ ํามาจัดสรรเปนปจจัย
ในการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวย
3.3.4 พิจารณาในมิติตางๆ เชน การคํานวณตนทุนผลผลิต การประเมินผลแบบสมดุล และความ
ครอบคลุมของแตละตัวชี้วดั เปนตน
3.3.5 การกําหนดน้ําหนักรวมของตัวชี้วดั ในแตละมิติ กําหนดตามหลักการวัดและประเมินผล
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) ระดับ ทร. (Level 0) ดังนี้
มิติที่ 1 ดานผลผลิตกองทัพเรือ ไมต่ํากวารอยละ 40
มิติที่ 2 ดานกระบวนการภายใน ไมต่ํากวารอยละ 10
มิติที่ 3 ดานทุนมนุษยทุนกําลังรบ ไมต่ํากวารอยละ 10
มิติที่ 4 ดานการบริหารจัดการ ไมตา่ํ กวารอยละ 10

บทที่ 3
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
1. วัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 เพื่ อ ใช เ ป น กรอบและหลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ นย. ประจํ า ป ตาม
เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ระดับ นย. (Level 1) ที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร ทร. ตาม พ.ร.ฎ.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
1.2 เพื่อให นขต.นย. และหนวยเฉพาะกิจ มีความเขาใจกรอบและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ นย. ตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนที่ยุทธศาสตร ระดับ ทร. (Level 0) และใชเปนแนวทางในการ
จัดทําและการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ นย. และของ นขต.นย. (Level 1) ไดตอไป
1.3 เพื่อให นขต.นย. และหนวยเฉพาะกิจ มีการจัดเก็บขอมูล เอกสาร ที่เกี่ยวของกับการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ระดับ นย. สามารถใชเปนขอมูลฐาน (Baseline data) ของผลการปฏิบัติงานของ นย.ตอไป
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2. แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด)
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วดั : .............................(1)................................................
ผูกํากับดูแลตัวชี้วดั : .................(2).................... ผูจัดเก็บขอมูล : ..........................(4).............................
โทรศัพท : ..................................(3).................... โทรศัพท : ...................................(5)............................
ขอมูลผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วดั /ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
.............................(6).............................

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
2551
2552
2553
.....(7).....

.... (7)....

..... (7).....

รอยละที่เปลี่ยนแปลง

2552

2553

...(8)...

...(8)...

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วดั

น้ําหนัก
หนวย
(รอย
วัด
ละ)

ตัวชี้วดั ที่.......(1).........
................................... ..(9)..
...................................

เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดําเนินงาน
ผลการ คา
คะแนน
ดําเนิน คะแนน ถวง
งาน
ที่ได น้ําหนัก

..(10).. (11) (11) (11) (11) (11) ..(12).. ..(13)..

..(14)..

คําอธิบาย : ................................................................(15)...................................................................................

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ : ......................................(16)..............................................

หลักฐานอางอิง : ............................................................(17)..........................................................................
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3. คําอธิบายแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด)
(1) ชื่อตัวชี้วัด ตามรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปฯ ของหนวย ใน
ชอง(คอลัมน) “รายละเอียดตามตัวชี้วัด”
(2) ชื่อผูกํากับดูแลตัวชี้วัด (ผอ./หก./หน. หนวยเจาของกลยุทธ หรือผูที่ ผอ./หก./หน.หนวยเจาของ
กลยุทธ มอบหมาย)
(3) หมายเลขโทรศัพทกองทัพเรือของผูกํากับดูแลตัวชี้วัด
(4) ชื่อผูจัดเก็บขอมูล (นายทหารที่ ผอ./หก./หน.หนวยเจาของกลยุทธ มอบหมายใหดํ าเนินการ
รวบรวม จัดทําเกี่ยวกับตัวชี้วัด ตาม (1) )
(5) หมายเลขโทรศัพทกองทัพเรือของผูจัดเก็บขอมูล
(6) ชื่อตัวชี้วัดเชนเดียวกับ (1) กรณีเปนตัวชี้วัดที่ไดดําเนินการในปงบประมาณกอนหนานี้ หรือ
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทําตัวชี้วัด กรณีเปนตัวชี้วัดใหม
(7) คาของตัวชี้วัด ซึ่งเปนผลจากการดําเนินการในปที่ระบุ หรือตัวเลขแสดงคาของขอมูลตาม (6) ในป
ที่ระบุ
(8) [(ผลการดําเนินการในปที่คํานวณ – ผลการดําเนินการในปกอน) ÷ ผลการดําเนินการในปกอน] x
100
(9) คาของตัวชี้วัด เชน รอยละ ระดับ คน(จํานวน) เปนตน
(10) น้ําหนักของตัวชี้วัด ตามรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปฯ ของ
หนวย ในคอลัมนน้ําหนัก (รอยละ)
(11) คาคะแนน/คาเปาหมาย ตามรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปฯ
ของหนวย ในคอลัมนเกณฑการใหคะแนน
(12) คะแนนที่ไดจากผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด ขณะทําการรายงาน (รอบ 3, 6, 9 หรือ 12 เดือน)
โดยดําเนินการมี ดังนี้
- ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ค า เป น ร อ ยละ อั ต ราส ว น สั ด ส ว น อั ต รา ค า เฉลี่ ย ผลการดํ า เนิ น การเป น
ความสัมพันธทางสูตรคณิตศาสตร ระหว างขอมูล 2 รายการที่มีคาตัวเลขประกอบขอมูล
ตัวอยางเชน ตัวชี้วัด : รอยละของกําลังพลที่กระทําความผิดวินัยและอาญา (รายงานป งป.52)
ขอมูลที่ 1 ยอดกําลังพลของ นย.มีจํานวนทั้งสิ้น 20,540 นาย
ขอมูลที่ 2 ป งป.52 กําลังพลของ นย.กระทําความผิดวินัยและคดีอาญา รวม 334 นาย
ผลการดําเนินการ = 334 x 100 ÷ 20,540 = 1.63
- ตัวชี้วัดที่มีคาเปน จํานวน ผลการดําเนินการคือคาตัวเลขที่ไดจากการดําเนินการ
ตัวอยางเชน ตัวชี้วัด : จํานวนประชาชนในกลุมเปาหมาย ที่เขารวมกิจกรรมการปองกัน
ยาเสพติดในพื้นที่ นย.
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ขอมูล กพร.จัดกิจกรรมการปองกันยาเสพติด ในคายกรมหลวงชุมพร จํานวน 2 ครั้ง โดย
ดําเนินการเมื่อ 4 ธ.ค.52 และ 5 มิ.ย.53 มีครอบครัวของกําลังพลในพื้นที่คายกรมหลวงชุมพร
เขารวมกิจกรรมจํานวน 212 คน(การลงทะเบียนในงาน)
ผลการดําเนินการ = 212
- ตัวชี้วัดที่มีคาเปน ระดับ ผลการดําเนินการคือ คาระดับที่ไดจากการดําเนินการ
ตัวอยางเชน ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการวางแผนดานการขาวกรองของหนวย มีความ
พรอมสอดคลองกับแผนของกองทัพเรือ
ระดับ ๑ มีแผนรวบรวมขาวกรอง
ระดับ ๒ มีการรวบรวมและรายงานขาวสารตามแผน
ระดับ ๓ มีการประสานงานและการกระจายขาวกรอง
ระดับ ๔ มีการปรับปรุงแผนรวบรวมขาวกรองใหเหมาะสมกับสภาวการณ
ระดับ ๕ มีการเสนอแผนงานและงบประมาณเพื่อการพัฒนางานขาวกรอง
ขอมูล ขว.นย. เสนอคําขอตั้งงบประมาณในการจัดการอบรมเรื่องการวิเคราะห ประเมิน
คา และตีความขาวสาร ใหกับกําลังพล นย.ในสายงานการขาว
ผลการดําเนินการ = 5
(13) = เกณฑการใหคะแนนระดับที่ต่ํากวาผลการดําเนินการ + [(คาคะแนนผลการดําเนินงาน – คา
คะแนนในเกณฑที่สูงกวา) ÷ (คาตางของชวงเกณฑการใหคะแนนในชวง)]
เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัด รอยละของ
กําลังพลที่ผานการฝก
ตามเกณฑมาตรฐาน
ของหนวย

หนวย น้ําหนัก
วัด (รอยละ)

1

2

3

4

5

รอยละ

30

40

50

60

70

8

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คา
คะแนน
ดําเนิน คะแนน ถวง
งาน
ที่ได น้ําหนัก

68

= 4 + ( 68 – 60 ) = 4 + 0.8
( 70 – 60 )

(14) (10) x (13) ผลลัพทที่ได แสดงดวยทศนิยม 4 ตําแหนง
ตัวอยาง = (8 ÷ 100) x 4.8 = 0.3840

4.8

0.3840
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(15) ระบุ คํ า จํ า กั ด ความและรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ของตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให ผู ป ระเมิ น และผู ไ ด รั บ การ
ประเมินผลมีความเขาใจที่ตรงกัน ถึงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัด ตัวอยางเชน
ตัวชี้วัด : รอยละของจํานวนกิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ที่ประสบผลสําเร็จ
คําอธิบาย เปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการถวายความปลอดภัย ของ นย. เฉพาะเมื่อ นย.และ
หนวยในสังกัด นย.จัดตั้ง กอ.ถปภ.นย.เทานั้น
ตัวชี้วัด : กําลังพล นย. มีรอบเอวนอยกวา 90 ซม.
คําอธิบาย การวัดเสนรอบเอว
1. อยูในทายืน
2. ใชสายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผานสะดือ
3. วัดในชวงหายใจออก(ทองแฟบ) โดยใหสายวัดแนบกับลําตัว ไมรัดแนน และ
ใหระดับของสายวัดที่วัดรอบเอววางอยูในแนวขนานกับพื้น
(16) อธิบายการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ทําการประเมินโดยยอ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
โครงการตามลําดับ สําหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จะตองมีขอมูลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่
เปนตัวเลข 2 ขอมูล เมื่อตัวชี้วัดที่มีคาเปน รอยละ อัตราสวน สัดสวน อัตรา คาเฉลี่ย และมี
ขอมูลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เปนตัวเลข 1 ขอมูล เมื่อตัวชี้วัดที่มีคาเปน จํานวน
(17) เอกสารการดําเนินการ เชน อนุมัติโครงการ รายงานการประเมินผลการดําเนินโครงการ เปนตน
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ภาคผนวก
การกําหนดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (Indicator) เปนเครื่องมือในการบริหารงานอยางหนึ่ง ไมวาจะเปนการบริหารโครงการ
หรือบริหารองคการในทุกระดับ ทั้งองคกรภาคเอกชนและภาครัฐ การบริหารงานที่ขาดตัวชี้วัดหรือมี
ตัวชี้วัดที่ไมเหมาะสม จะทําใหผูบริหารไมทราบขอเท็จจริงหรือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนําไปสู
ความลมเหลวของการดําเนินงานได ดังนั้นในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการหรือตามภารกิจ
ขององคกร จึงจําเปนตองมีการกําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่
เกี่ยวของ ผลที่ไดจากการดําเนินงานเปนระยะๆ จะทําใหสามารถแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณหรือใชผล
การประเมินที่ผานมาเปนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
1. ความเปนมาของตัวชี้วัด
มนุษยใชตัวชี้วัดมาแตดึกดําบรรพ โดยเฉพาะตัวชี้วัดทางกายภาพในเชิงคุณลักษณะ เชน ความ
รอน ความไกล ความหนัก เปนตน ตอมาตัวชี้วัดเชิงคุณลักษณะจํานวนมาก ไดรับการกําหนดใหเปนเชิง
ปริมาณไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานสากล เชน องศาเซลเซียส กิโลเมตร กิโลกรัม เปนตน การวัด
ลักษณะหนึ่งอาจมีตัวชี้วัดไดมากกวาหนึ่ง เชน องศาเซลเซียสและ ฟาเรนไฮต กิโลเมตรและไมล กิโลกรัม
และปอนด เปนตน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบคาระหวางกันได อยางเปนมาตรฐานสากล ตอมาตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจในเชิงคุณลักษณะ เชน ความรวย ความสูญเสีย ในทรัพยสิน ไดถูกกําหนดเปนมูลคาทางการเงิน
ตัวชี้วัดที่มีหนวยวัดเชิงปริมาณอาจใชกันในระยะ เวลาสั้นหรือยาวได เชน หนวยวัดเปน คืบหรือศอก ไมได
รับการใชทั่วไป แตหนวยวัดที่เปน วาและเปนไร ไดรับการใชเปนมาตรวัดเนื้อที่ในบางประเทศ และ
สามารถปรับคาเปนเอเคอรและตารางเมตรได
ตั้งแตป 1960 นักวางแผนและนักบริหารซึ่งไดแนวความคิดการบริหารจัดการ โดยเนนจุดหมาย
ปลายทาง (Management By Objective) ไดพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการดําเนินงานของโครงการ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เพื่อวัดประสิทธิภาพ (Efficiency)
และผลิตภาพ (Productivity) ดวยตัวชี้วัดซึ่งมีคาเปนอัตราสวน (Ratio) และสัดสวน (Proportion) ในรูป
ตางๆ ไดแก ปริมาณผลผลิตภายในชวงเวลาที่กําหนด (นักศึกษาที่สําเร็จ การศึกษาตอป) ความประหยัด
(ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกิโลเมตรตอลิตร) คุณภาพ (ผลผลิตตอไร) ความรวดเร็ว (ความเร็วเปนกิโลเมตร
ต อ ชั่ ว โมง) เป น ต น และยั ง คงเป น หลั ก ในการกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ผลงาน หรื อ ผลผลิ ต จากการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Indicators) มาจนกระทั่งปจจุบัน (อางอิง: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คูมือการจัดทํา
ตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับแกไขปรับปรุงครั้งที่ 1
ป พ.ศ. 2544))
2. ความหมายของตัวชี้วัด
คําวา “Indicator” ในภาษาไทยมีการใชคําอยางหลากหลาย เชน ตัวชี้วัด ตัวชี้ ตัวชี้นํา ดัชนี
และเครื่องชี้วัด เปนตน คําเหลานี้ถูกใชเปนมาตรฐานทางสถิติ หรือเครื่องชี้สภาวะบางอยาง เพื่อใชวิเคราะห
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เกี่ยวกับสภาพการณ หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ปจจัยการผลิต กระบวนการ
ดําเนินงาน การใชทรัพยากรที่มีอยูหรือผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น ในที่นี้ขอใชคําวา “ตัวชี้วัด” ซึ่งเปนคํา
กลางๆ สําหรับสื่อความหมายถึง “Indicator”
คํานิยามของ “ตัวชี้วัด” ไดมีผูใหความหมายไวอยาง
หลากหลาย ขอยกตัวอยางเปนแนวทางของความหมายของ ตัวชี้วัด ดังนี้
The American Heritage Dictionary (1972) ขอความที่ใชบงบอกหรือเครื่องมือที่ใชติดตาม
การดําเนินงานหรือสภาวะของระบบ
Oxford Dictionary (1981) สิ่งที่ใชชี้หรือบอกทิศทางไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Johnstone (1981) ตัวแปรหรือตัวประกอบ (Factor) ที่ใชวัด เพื่อใหไดคุณคาหรือคุณลักษณะ
ซึ่งบงบอกสถานภาพของลักษณะหรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เมธี ครองแกว (2540) เปนเครื่องมือบอกทิศทางวา การพัฒนาหรือการดําเนินกิจกรรมที่เปน
นโยบายสาธารณะของรัฐในแตละเรื่อง ไดไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายแคไหน ซึ่งเปนเรื่อง
ของการดูสัมฤทธิ์ผลของงานหรือระบุผลสําเร็จของงาน
สํานักงาน ก.พ. ไดกลาววา ตัวชี้วัด หรือ Key Performance Indicators เปนดัชนีชี้วัด หรือหนวย
วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดขึ้น โดยเปนหนวยวัดที่ควรมีผลเปนตัวเลขที่นับไดจริง และ
ตองสื่อถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานสําคัญ ทั้งนี้เพื่อสรางความชัดเจนในการกําหนด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในดานตางๆ
สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. (2550) เครื่องมือหรือสิ่งที่บงบอกถึงความกาวหนา
ความสําเร็จหรือไมสําเร็จของกิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินงาน เมือ่ เทียบกับเกณฑที่กําหนดในมิติตางๆ
ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล บางครั้งเรียกวา “เครื่องชี้” หรือ “เครื่องชี้วัด”
ตัวชี้วัด คือ ขอมูลเชิงประจักษ หรือคาทางสถิติที่เปรียบ เสมือนเปนเครื่องมือวัดหรือตัวชี้บอก
ถึงกระบวนการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร (อางอิง:
เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา)
ตัวชี้วัด คือ ตัวแปร (Variable) ที่สามารถใชอธิบายสถานการณในเรื่องตางๆ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ใชชี้บอกทิศทางการเปลี่ยนแปลง และแสดงความสัมพันธของสิ่งที่ตองการวัดกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวของ
(อางอิง: เอกสารประกอบโครงการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด ของสํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา)
ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึง ลักษณะหรือปริมาณของ
ระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่ง ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนสารสนเทศที่บงบอกสภาวะหรือ
สภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่งการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงตางๆ มาสัมพันธกัน
เพื่อใหเกิดคุณคา จะสะทอนใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาโดยรวม(อางอิง : http://phan.chiangrai.
police.go.th/kpis_history.htm)
ตั ว บ ง ชี้ ก ารดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ห รื อ ค า ทางสถิ ติ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป น
เครื่องมือวัดหรือตัวชี้บอกถึงกระบวนการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของหนวยงานวา เปนไปตาม
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ภารกิจและวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร เปนการใหขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อประสิทธิภาพใน
กระบวนการตั ด สิ น ใจ และการคาดการณ เ พื่ อ การวางแผนในอนาคต (อ า งอิ ง : http://phan.chiangrai.
police.go.th/kpis_history.htm)
จากความหมายของตัวชีว้ ัดทีม่ ีผูใหคํานิยามไวตางๆ กัน พอจะสรุปไดวา “ตัวชีว้ ัด” มีลักษณะที่
สําคัญ 2 ประการ ไดแก
1. ตัวชี้วัดจะตองสามารถใหคาหรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทําการวัด วามีปริมาณหรือ
คุณลักษณะเชนไร สวนจะมีความหมายอยางไรจะตองนําไปตีคา หรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน
จึงจะทราบไดวาสิ่งนั้นมีคาสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐานหรือไม เพียงใด
2. คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวชี้วัดมีความหมายภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ
2.1 เงื่ อนไขของเวลา กลา วคือ ตั ว ชี้ วั ด จะบ ง บอกสถานภาพของสิ่ งที่มุงวั ด เฉพาะ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ระยะเวลา 1 สัปดาห 3 เดือน 1 ป ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาใช
และการตีความหมาย
2.2 เงื่อนไขของสถานที่ กลาวคือ ตัวชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะใน
เขตพื้นที่ หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ทําการตรวจสอบ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด
ดานปจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ เปนตน (อางอิง : http://phan.chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm)
3. ความสําคัญของตัวชี้วัด
ในการดําเนินกิจกรรมขององคกรไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชนก็ตาม ผูที่
รับผิดชอบในฐานะผูบริหารขององคกร จะตองมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อใหกิจกรรม
เหลานั้นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนและเปาหมายที่กําหนดไว เครื่องมืออยางหนึ่งที่ใชในการติดตาม
ประเมินผลก็คือ “ตัวชี้วัด” การบริหารงานที่ไมมีการติดตาม หรือขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนยอมไมเปนผลดีตอ
องคกร เพราะทําใหไมทราบวาสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้น มีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม
เพราะเหตุใด ลูกคาหรือประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม
ในหลายกรณีการมีตัวชี้วัดที่ถูกตองชัดเจน จะสามารถคาดการณลวงหนาไดวาอะไรจะเกิดขึ้น
ตอไปในอนาคต ผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้น จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ
หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ปจจุบันการบริหารองคกรสมัยใหมไ ดมีการนําเครื่องมือตางๆ มาใชในการบริหารงานกัน
มากขึ้ น ส ว นใหญ จ ะต อ งมี ตั ว ชี้ วัด ประกอบการดํ า เนิ น งาน เช น การใช ก ระบวนการเที ยบสมรรถนะ
(Benchmarking) โดยการเปรียบเทียบวิธีการที่องคกรของเราปฏิบัติอยู กับวิธีการที่ไดชื่อวาเปนวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นไดดีที่สุด (Best Practice) ขององคกรอื่น โดยใชตัวชี้วัดตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติของเราใหดีเทากับ หรือดีกวาองคกรที่เราใชเปรียบเทียบ หรือการใชเทคนิคการวัดผลการดําเนินงาน
แบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญครอบคลุมทุกดานอยางสมดุล ทั้งดานการเงิน
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ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู และการเจริญเติบโตขององคกร มาเปนเครื่องมือในการ
ประเมินผลองคกร แทนที่จะใชเฉพาะตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงินอยางเดียว ปจจุบันภาครัฐไดให
ความสําคัญกับตัวชี้วัดคอนขางมาก โดยไดมีการนําตัวชี้วัดที่เรียกวา ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (ผลสําเร็จ)
หลัก (Key Performance Indicators : KPI) มาเปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางาน
และใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ
โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปน
ธรรม (อางอิง : แนวทางการสรางตัวชี้วัด,สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. หนา 3-4)
4. ประเภทของตัวชี้วัด
4.1 ตัวชี้วัดโดยทั่วไป มี 2 ประเภท
4.1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีคาเปนตัวเลข เชน จํานวนคน น้ําหนัก งบประมาณ
4.1.2 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ เช น คุ ณ ภาพชี วิ ต ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก าร การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ฯลฯ
4.2 ประเภทของตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.
ตัวชี้วัด เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อใชวัดวาผลการปฏิบัติราชการในเรื่องที่พิจารณาอยูไดผล
เปนเชนใดนั้น อาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ มีลักษณะที่แตกตางกันไป ดังนี้
4.2.1 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ คือตัวชี้วดั ที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อใชวดั สิ่งที่นับไดหรือสิ่งที่มีลักษณะ
เชิงกายภาพ โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณจะเหมาะ
สําหรับการวัดในสิ่งที่จับตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน
4.2.2 ตัวชี้วดั เชิงปริมาณที่ใชวัดสิง่ ที่เปนนามธรรม
การวัดในหลายกรณีจะเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความพึงพอใจ ระดับความเขาใจของผู
เขารับการอบรม เปนตน สิ่งเหลานี้ แมจะไมมีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเปนจํานวนไดอยางชัดเจน
แตสามารถวัดเปนเชิงปริมาณได โดยสรางเครื่องมือวัดเพื่อใชวัดสิ่งที่เปนนามธรรมเหลานี้ขึ้น เชน การวัด
ความพึงพอใจ อาจทําไดโดยการพัฒนาเครือ่ งมือวัด ซึ่งไดแกแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อใหผูรบั บริการ
เปนผูประเมิน โดยคะแนนสูง หมายถึงพึงพอใจมาก สวนคะแนนต่ํา หมายถึงพึงพอใจนอย ทั้งนี้ คะแนนที่
ไดรับมาจากผูร ับบริการแตละราย เมื่อนํามาประมวลผลรวมกัน จะไดคะแนนเฉลี่ยทีแ่ สดงถึงระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการโดยรวม โดยสรุปวิธีการวัดสิ่งที่เปนนามธรรมดังกลาว เปนการดําเนินการตามแนวทาง
ของการวิจยั เชิงสังคม(Social Science Research) โดยผูกาํ หนดตัวชีว้ ัด สามารถประยุกตแนวทางของการวิจยั
เชิงสังคมดังกลาวมาใชกับการวัด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได ดังนี้
4.2.2.1 พิจารณาสิ่งที่เปนนามธรรมที่ตองการวัด จากนัน้ จึงกําหนดชื่อตัวชี้วดั ที่สะทอนถึง
สิ่งที่เปนนามธรรมนั้นๆ
4.2.2.2 กําหนดกลุมเปาหมายที่จะใหขอมูลในการวัด
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมเปาหมายเหลานั้น รวมถึงจํานวนกลุมเปาหมายทีจ่ ะเก็บขอมูล การเก็บขอมูลขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการวัด
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กลุมเปาหมายที่จะใหขอมูล และความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่จะใหขอมูล โดยอาจเลือกเก็บ
ขอมูลได ดังนี้
4.2.2.2 (1) เก็บขอมูลทันที ณ จุดที่เกิดเหตุการณขนึ้ เชน เก็บขอมูลวัดความพึงพอใจ
ทันที เมื่อใหบริการเสร็จ เก็บขอมูลโดยวิธีการสอบทันทีเมื่อทําการฝกอบรมแลวเสร็จ เปนตน การเก็บ
ขอมูลแบบนี้ จะเปนการเก็บขอมูลทีละรายการ (Transactional) และเมือ่ จะประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก็
นําเอาขอมูลทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินนัน้ ๆ มาประมวลผล เพื่อสรุปเปนผลการปฏิบัติราชการ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับรอบการประเมินดังกลาว
4.2.2.2 (2) เก็บขอมูลเพื่อประมวลผล ณ ปลายรอบการประเมิน เชน เก็บขอมูลวัด
ความพึงพอใจในเดือนมีนาคม เพื่อวัดความพึงพอใจตอการใหบริการในรอบการประเมินที่ 1 (ต.ค. –มี.ค.)
เปนตน
การเก็บขอมูลแบบนี้เปนการเก็บขอมูลในลักษณะรวบยอด ดังเชนตัวอยางจะทําการออกแบบ
สอบถามในครั้งเดียว เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ก็จะนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผล เพื่อ
สรุปเปนผลการปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงสําหรับรอบการประเมินนั้นๆ
4.2.2.2 (3) พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการวัด โดยเครือ่ งมือดังกลาวตองมีคุณลักษณะ
อยางนอย 2 ประการ ดังนี้
- ความตรง (Validity) หมายถึง เครื่องมือนั้นตองสามารถวัดสิ่งที่
ตองการวัดไดจริง
- ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง เครื่องมือนั้นมีความคงเสนคงวา
สามารถนําไปใชวัดซ้ําไดโดยไมทําใหผลการวัดคลาดเคลื่อน สําหรับการพัฒนาเครื่องมือวัด ควรดําเนินการ
ดังนี้
* ทําความเขาใจในตัวชีว้ ัดและแนวคิดเชิงนามธรรม ตลอดจนนิยาม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับตัวชีว้ ัดนั้น
* ตีความแนวคิด (Concept) ที่เปนนามธรรมของตัวชี้วดั นั้นออกเปน
มิติตางๆ ที่จะใชในการวัด และขอคําถามที่ใชในการวัดในแตละมิติ
4.2.2.3 ตัวชี้วดั ทางสังคม (Social Indicators) หมายถึง สิ่งที่แสดงออกเปนตัวเลขที่ใชวัด
แงมุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับแนวความคิดทางสังคมซึ่งเปนเชิงนามธรรม ใหเปนตัวแปรเชิงรูปธรรมที่สามารถ
วัดไดภายใตระบบสารสนเทศที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร ตัวชี้วดั ทาง
สังคมจึงมีลักษณะเปนตัวแทนของสิ่งที่เปนนามธรรม (proxy character) ซึ่งใหนิยามเชิงปฏิบตั ิการในการ
วิเคราะหและติดตามผลเปนเชิงปริมาณ (quantifiable aspects of social concerns)
4.2.2.3 (1) ลักษณะของตัวชี้วดั ทางสังคม ตัวชี้วดั ทางสังคมจําแนกตามระดับ ไดแก
4.2.2.3 (1.1) ตัวชี้วดั ปจจัยในกระบวนการผลิต (Input Indicators) ที่
แสดงถึงวิธีการดําเนินงาน เชน จํานวนงบประมาณ จํานวนนักศึกษาทีร่ ับสมัคร
4.2.2.3 (1.2) ตัวชี้วดั ผลผลิต (Output Indicators) ที่แสดงถึงผลผลิตจาก
กระบวนการผลิต เชน จํานวนนักศึกษาทีจ่ บหลักสูตร อาจพิจารณาเพียงระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น หรืออาจ
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พิจารณาถึงผลในระยะยาววาสังคมไดอะไร
4.2.2.3 (2) ตัวชี้วดั ทางสังคมจําแนกตามมาตรวัด ไดแก
4.2.2.3 (2.1) ตัวชี้วดั เชิงวัตถุวิสัย (Objective Indicators) ที่มีคาเปน
ตัวเลขทางคณิต ศาสตร และมีนัยทางสถิติ เชน รายได ผลผลิตตอไร
4.2.2.3 (2.2) ตัวชี้วดั เชิงอัตวิสัย (Subjective Indicators) ที่เปนขอมูล
แสดงความรูสกึ ทัศนคติ ความนิยม ความคิดเห็น และความเชื่อ เชน ความพึงพอใจที่มีตอบริการของ
เจาหนาที่
4.2.2.3 (3) ตัวชี้วดั ทางสังคมจําแนกตามคาของตัวชี้วัด ไดแก
4.2.2.3 (3.1) ตัวชี้วดั บวก (Positive Indicators) ที่มีคาตัวเลขมีแนวโนม
ในทางเพิ่มขึน้ แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาสังคมไปในทางที่พึงประสงค เชน อัตราการรูหนังสือสูงขึ้น
4.2.2.3 (3.2) ตัวชี้วดั เชิงลบ (Negative Indicators) ที่คาตัวเลขมี
แนวโนมในทางลดลง แสดงถึงแนวโนมการพัฒนาสังคมไปในทางทีพ่ ึงประสงค เชน อัตราการปวยลดลง
4.2.3 ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ คือ ตัวชีว้ ดั ที่ใชวดั สิ่งที่ไมเปนคาเชิงปริมาณ หรือเปนหนวยวัดใดๆ แตจะ
เปนการวัดที่องิ กับคาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ในระดับคา
เปาหมายตางๆ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายนี้ จึงทําหนาที่เสมือนหนึ่งเปนเกณฑหรือกรอบกํากับการใช
วิจารณญาณของผูประเมิน
โดยทั่วไปการกําหนดตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพ
ควรพิจารณาถึงคาเปาหมายควบคูไปพรอมกัน
เนื่องจากชื่อของตัวชี้วดั เชิงคุณภาพนั้น มีแนวโนมทีจ่ ะเปนคํากวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนตน ดังนัน้ คาเปาหมาย
จึงเปนตัวที่จะชวยบอกถึงนิยาม หรือความหมาย หรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตัวชีว้ ัดนัน้ ๆ
ในการกําหนดตัวชี้วดั เชิงคุณภาพและคาเปาหมาย ผูป ระเมินและผูรับการประเมินควรนํา
กรอบการกําหนดระดับคาเปาหมายมาประกอบการพิจารณาดวยเสมอ โดยหลังจากไดตัวชีว้ ัดแลว ผูประเมิน
และผูรับการประเมินควรบรรยายไลเรียงถึงผลสําเร็จที่คาดหวัง จนครบทุกระดับคาเปาหมาย และควร
กําหนดคาเปาหมายใหมีความชัดเจนมากทีส่ ุดเทาที่จะเปนไปได อีกประการหนึ่งภายใตตวั ชี้วดั เดียวกัน เชน
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบงาน ผูกําหนดตัวชี้วัดสามารถกําหนดคาเปาหมายในลักษณะที่แตกตาง
กันไปไดหลายทาง ขึ้นอยูก บั ขอพิจารณาและความคาดหวังที่ตกลงกัน ระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน
ตลอดจนความแตกตางในบริบทหรือสภาพการณ อางอิง : คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : แนว
ทางการกําหนดตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย. สํานักงาน ก.พ
5. คุณลักษณะที่ดีของตัวชี้วดั ผลการดําเนินงาน
5.1 สํานักงาน ก.พ.2552 ไดกําหนดตัวชีว้ ัดตามแนวทางของ SMART Objective ดังนี้
S : Specific (เจาะจง) ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วดั ควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุงไปยังสิง่ ที่
วัด ควรกําหนดตัวชีว้ ัดใหชัดเจนไมกํากวม เพื่อมิใหเกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่อสารความเขาใจให
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ตรงกันทั่วทั้งองคกร
M : Measurable (วัดได) เปนตัวชีว้ ัดทีส่ ามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง ขอมูลที่ไดจาก
การวัด สามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากตัวชีว้ ัดอื่น และใชวิเคราะหความหมายทางสถิตไิ ด
A : Attainable / Achievable (บรรลุผล) สามารถบรรลุผลสําเร็จได องคกรไมควรใชตัวชีว้ ัดผล
การดําเนินงานหลักที่องคกรไมสามารถควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง
R : Realistic (เปนจริงได) มีความสมจริง ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองคกร
และไมใชตนทุนการวัดที่สูงเกินไป
T : Time Bound (ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม) สามารถใชวัดผลการปฏิบัติงานไดภายในเวลาที่
กําหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหทันสมัยอยูเสมอ
5.2 ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ไดกลาวถึง คุณสมบัติของตัวบงชี้ที่ดี มีดังนี้
5.2.1 ความตรง (validity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่ตอ งการวัดไดอยางถูกตอง
แมนยํา ซึ่งมีลกั ษณะสําคัญดังนี้
5.2.1.1 มีความตรงประเด็น (relevant) ตัวบงชีต้ องชี้วัดไดตรงประเด็น มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงวัด เชน GPA ใชเปนตัวบงชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยทั่วไป
5.2.1.2 มีความเปนตัวแทน (representative) ตัวบงชี้จะตองมีความเปนตัวแทนคุณลักษณะที่
มุงวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญของคุณลักษณะที่มุงวัดอยางครบถวน เชน อุณหภูมิ
รางกายเปนตัวบงชี้สภาวะการมีไขของผูปวย
5.2.2 ความเที่ยง (reliability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ คงเสน
คงวา หรือบงชี้ไดคงที่ เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน มีลักษณะสําคัญดังนี้
5.2.2.1 มีความเปนปรนัย (objectivity) ตัวบงชีต้ องชี้วัดไดอยางเปนปรนัย การตัดสินใจ
เกี่ยวกับคาของตัวบงชี้ ควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยู หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวาทีจ่ ะขึน้ อยูกับความ
รูสึกตามอัตวิสัย
5.2.2.2 มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (minimum error) ตัวบงชี้ตองชี้วดั ไดอยางมีความคลาดเคลื่อน
ต่ํา คาที่ไดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
5.2.3 ความเปนกลาง (neutrality) ตัวบงชีท้ ี่ดีจะตองบงชี้ดวยความเปนกลาง ปราศจากความ
ลําเอียง(bias) ไมโนนเอียงเขาหาฝายใดฝายหนึ่ง ไมชี้นําโดยการเนนการบงชี้เฉพาะลักษณะความสําเร็จ
หรือความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม
5.2.4 ความไว (sensitivity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองมีความไวตอคุณลักษณะที่มงุ วัด สามารถแสดงความ
ผันแปร หรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวบงชี้จะตองมีมาตรและหนวยวัดที่
มีความละเอียดเพียงพอ
5.2.5 สะดวกในการนําไปใช (practicality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสะดวกในการนําไปใช ซึ่งมีลักษณะ
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สําคัญ ดังนี้
5.2.5.1 เก็บขอมูลงาย (availability) ตัวบงชี้ที่ดี จะตองสามารถนําไปใชวดั หรือเก็บขอมูลได
สะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย
5.2.5.2 แปลความหมายงาย (interpretability) ตัวบงชี้ที่ดีควรใหคาการวัดที่มจี ุดสูงสุดและ
ต่ําสุด เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตดั สินคุณภาพไดงาย
5.3 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของตัวบงชี้ที่ดีไว ดังนี้
5.3.1 มีความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียงของตัวบงชี้ ยกตัวอยางเชน ตัวบงชี้
ผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ซึ่งวัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน เมื่อนํา
ตัวบงชี้ไปใชในหนวยงานประเภทผลิตและประเภทบริการจะทําใหขาดความเปนกลาง เพราะการปฏิบัติงาน
ประเภทบริการนั้น ตองใชบคุ ลากรจํานวนมาก สวนการปฏิบัติงานประเภทการผลิตใชเครื่องจักรกลมากกวา
แรงงาน
5.3.2 มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้มิไดเกิดจากการ
คิดเอาเองของผูวิจัย แตขึ้นอยูกับสภาวะทีเ่ ปนอยูหรือเปนรูปธรรม
5.3.3 มีความไวตอความแตกตาง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบงชี้ที่จะวัดความ
แตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง
5.3.4 คาของตัวบงชี้ที่ไดควรมีความหมายหรือตีความไดอยางสะดวก (Meaningfulness & Inter
pretability) กลาวคือ คาของตัวบงชี้ควรมีจดุ สูงสุด และต่าํ สุดที่งายตอความเขาใจ เชน มีคาอยูระหวาง 0 ถึง
10 หรือระหวาง 0 ถึง 100 คาของตัวบงชี้ที่ไดจากการวัด หากอยูที่ 60 จะตีความไดวาสูงกวาคาเฉลี่ย (50)
เพียงเล็กนอย แตหากคาของตัวบงชี้ไมมีคาสูงสุด (หรือต่ําสุด) ที่แนนอน เชน วัดออกมาแลวได 50 หรือ 120
ก็ไมทราบวา 50 หรือ 120 นั้น จะตีความไดอยางไร
5.3.5 ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใช (Content Validity) ในการศึกษาหรือพัฒนาตัว
บงชี้ จะตองศึกษาใหแนชัดวาเนื้อหาในเรื่องที่ศึกษานัน้ ๆ คืออะไร ตัวบงชี้ที่ดีตองมีความถูกตองในเนื้อหาที่
ตองการวัด
5.3.6 ความถูกตองในการพัฒนาตัวบงชี้ (Development Validity) การพัฒนาตัวบงชี้ คือการนําเอา
ตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน ไมวาจะนํามาบวกกันหรือคูณกัน ความถูกตองในการพัฒนา จึงขึ้นอยูกับ
ความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎี สอดคลองกับเชิงประจักษตามที่ปรากฏ
5.4 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539) ใหคําอธิบายเกีย่ วกับคุณสมบัติที่ดีของตัวบงชี้การดําเนินงาน ดังนี้
5.4.1 ความเปนกลางของตัวบงชี้ (Neutrality)
5.4.2 การสะทอนภาพที่สมดุล (Balanced perspectives)
5.4.3 ความเปนวัตถุวิสัยของตัวบงชี้ (Objectivity)
5.4.4 ความไวตอความแตกตางของตัวบงชี้ (Sensitivity)
5.4.5 คาของตัวบงชี้ที่ไดควรมีความหมายหรือตีความไดอยางสะดวก (Meaningfulness & Interpre
tability)
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5.4.6 ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใช ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Content
Validity)
5.4.7 ความเหมาะสมทางเทคนิค และความถูกตองในการสรางตัวบงชี้ (Technical Adequacy and
Construct Validity)
5.4.8 ความมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบ (Appropriate Standard for Comparison)
5.4.9 ความมีอํานาจตอรองทางนโยบาย (Policy Leverage)
5.4.10 ความสอดคลองตอการดําเนินภารกิจขององคกร (Relevance to institutional mission
statements)
5.4.11 ความสามารถในการแสดงขอมูลชวงเวลา (Time Series)
6. ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี
6.1 พสุ เดชะรินทร ไดกลาวถึงตัวชี้วัดทีด่ ี (Characteristics of a Good Key Performance Indicators)
ควรจะประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
6.1.1 มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรขององคกร
6.1.2 ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสําคัญตอองคกรและหนวยงานเทานั้น ซึ่งดัชนีชี้วัดที่มีความสําคัญ
ตอองคกร และหนวยงานทีม่ ี 2 ลักษณะ คือ ดัชนีชี้วัดทีแ่ สดงผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกร และดัชนี
ชี้วัดกิจกรรมหรืองานที่สําคัญซึ่งหากผิดพลาดจะกอใหเกิดปญหารายแรงในองคกรหรือหนวยงาน
6.1.3 ประกอบดวยตัวชี้วดั ที่เปนเหตุ (Leading Indicators) และ ผล (Lagging Indicators)
6.1.4 ประกอบดวยมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย เชน ในการใหบริการมิไดวดั จากผลการสํารวจกับ
ผูรับบริการเทานั้น แตควรรวมถึงมุมมองดานคุณภาพการใหบริการ และมุมมองดานการพัฒนาองคกรที่
เกี่ยวของดวย
6.1.5 ตัวชี้วดั ที่สรางขึ้นจะตองมีบคุ คลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบดัชนีชี้วดั ทุกตัวที่สราง
6.1.6 ตัวชี้วดั ที่สรางขึ้นมา ควรเปนตัวชีว้ ัดที่องคกรสามารถควบคุมไดอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวชี้วดั ทั้งหมด เนื่องจากถาภายในองคกรประกอบดวย ตัวชี้วดั ที่ไมสามารถควบคุมไดมากเกินไป จะทําให
ตัวชี้วดั นั้นไมสามารถแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานทีแ่ ทจริงขององคกร
6.1.7 ตัวชี้วดั ที่ดีตองสามารถวัดไดและเปนที่เขาใจของบุคคลทั่วไป ไมใชตัวชี้วดั ที่ผูที่เขาใจมีเพียง
แคผูจัดทําตัวชีว้ ัดเทานั้น
6.1.8 ตัวชี้วดั ที่ดีจะตองชวยใหผูบริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลีย่ นแปลงตางๆ ที่สําคัญ
ขององคกรได นอกเหนือจากการใชดัชนีชวี้ ัดเพื่อการประเมินผลงาน
6.1.9 ตัวชี้วดั ที่ดีจะตองไมกอใหเกิดความขัดแยงภายในองคกร ซึ่งเปนขอที่ควรระวังในการจัดทํา
ตัวชี้วดั เนื่องจากเมื่อมีตวั ชีว้ ัด โดยเฉพาะตัวชีว้ ัดของหนวยงานแตละหนวยงาน จะทําใหแตละหนวยงาน
ตองมีการแยงชิงทรัพยากรภายในองคกรเดียวกัน เพื่อทีจ่ ะทําใหแตละฝายบรรลุถึงเปาหมายของตัวชี้วดั ของ
ตนเอง การมีตัวชี้วดั ของแตละหนวยงาน ทําใหเกิดการไมรวมมือกันระหวางหนวยงานแตละหนวยงาน
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เนื่องจากหนวยงานทั้งหลายจะไมรว มมือหรือชวยเหลือกัน เพราะการชวยเหลือหนวยงานอืน่ จะทําให
หนวยงานของตนเองไมบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดขึ้น (อางอิง: พสุ เดชะรินทร. การกําหนดตัวชี้วัดระดับ
บุคคล ,หนา 25-27)
6.2 Johnstone (1981) ไดกลาววา ลักษณะที่สาํ คัญของตัวบงชี้ ซึ่งมี 5 ประการ ดังนี้
6.2.1 ตัวบงชี้สามารถใหสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่ศึกษาอยางกวางๆ ตัวบงชี้ทนี่ ํามาใชใน
ดานสังคมศาสตรใหสารสนเทศที่ถูกตองแมนยําไมมากก็นอย แตไมจําเปนตองถูกตองแมนยําอยางแนนอน
6.2.2 ตัวบงชี้มีลักษณะทีแ่ ตกตางไปจากตัวแปร เนื่องจากตัวบงชี้เกิดจากการรวมตัวแปรหลายๆ
ตัวที่มีความสัมพันธกันเขาดวยกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษา แตตัวแปรจะให
สารสนเทศของสิ่ง หรือสภาพที่ตองการศึกษาเพียงดานเดียว
เพราะวามีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เชน
อัตราสวนของครูตอนักเรียน
6.2.3 ตัวบงชี้จะตองกําหนดเปนปริมาณ ตัวบงชีต้ องแสดงสภาพที่ศึกษาเปนคาตัวเลข หรือปริมาณ
เทานั้น ในการแปลความหมาย คาของตัวบงชี้จะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กาํ หนดไว ดังนั้นในการ
สรางตัวบงชี้ จะตองมีการกําหนดความหมายและเกณฑของตัวบงชี้อยางชัดเจน
6.2.4 ตัวบงชี้จะเปนคาชั่วคราว จะมีคา ณ จุดเวลา หรือชวงเวลานั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป คาตัว
บงชี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได
6.2.5 ตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี
(อางอิง : http://phan.chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm)
6.3 บทบาทของตัวบงชี้การดําเนินงาน
6.3.1 ตัวบงชี้การดําเนินงาน มีบทบาทที่สําคัญตอการนําไปใชงาน 5 ประการ ( http://phan.
chiangrai.police.go.th/kpis_history.htm อางใน Spee and Bormans, 1992, ; Veld and Spee, 1990 and
Sizer et al., 1992) คือ
6.3.1.1 การติดตามภารกิจ (Monitoring) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจภายในองคกร
6.3.1.2 การประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอย
เพียงใด
6.3.1.3 การเปนบทสนทนา (Dialogue) ที่ทรงคุณคาในการติดตอสื่อสารใหเปนไปอยางมี
ความหมาย แสดงใหเห็นถึงการดําเนินภารกิจขององคกรที่เปนอยู
6.3.1.4 การเปนเหตุผล (Rationalisation) ที่มีบทบาทตอกระบวนการวางแผนขององคกร
6.3.1.5 การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ใหเปนไปอยางมีระบบ มีเหตุผล
6.3.2 บทบาทที่กลาวในขอ 6.3.1 จะเห็นไดวา ตัวบงชี้การดําเนินงาน มีความแตกตางจากตัวบงชี้
ธรรมดาโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางในคุณลักษณะตอไปนี้
6.3.2.1 ความสามารถกําหนดจุดอางอิงที่ชัดเจน (Point of Reference) จุดอางอิงในที่นี้
เปรียบเสมือน เปนเกณฑหรือบรรทัดฐานสําหรับการประเมินบริบท และตัดสินคุณคาของการปฏิบัติการ
(Borden and Bottrill, 1994) ซึ่ง Davies (1993) แบงแหลงของจุดอางอิงสําหรับตัวบงชี้การดําเนินงานที่
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เปนไปไดไว 4 ประการ คือ
6.3.2.1 (1) คูแขงเฉพาะกิจ (specific competitors)
6.3.2.1 (2) ความคิดทางทฤษฎีหรือบรรทัดฐาน (theoretical ideal or norms)
6.3.2.1 (3) เปาหมายของรัฐ (stated goals)
6.3.2.1 (4) การดําเนินงานในอดีตที่ผานมา (past performance)
6.3.2.2 มีลักษณะเชิงสัมพันธ (Relativity) ตัวบงชี้การดําเนินงานไมมีคาทีแ่ นนอนตายตัว
ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาและบริบทเปนสําคัญ (Borden and Bottrill, 1994)
6.3.2.3 ความสามารถในการยอขอมูล (Data Reduction) ตัวบงชี้การดําเนินงานถูกจัดใหอยู
ในรูปแบบที่งา ยตอการนําไปใชประโยชน ดวยการลดความซ้ําซอนของขอมูล เปนการจัดขอมูลอยางสรุป
(Laurillard, 1980 ; Frackman, 1987 อางถึงใน Borden and Bottrill, 1994) ทําใหองคกรสามารถนําไปใช
ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจตอการดําเนินงานขององคกรได
6.3.2.4 ความหลากหลายของระดับการวิเคราะห (Multi-Level of Analysis) ตัวบงชี้การ
ดําเนินงานสามารถนําไปใชไดกับทุกระดับ ไมวาจะเปนองคกรระดับประเทศหรือในหนวยงานยอย
7. เกณฑการทดสอบคุณภาพของตัวชี้วัด
7.1 ตัวชี้วดั นั้นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด
7.2 ตัวชี้วดั นั้นสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงหรือไม (Validity of KPI) หรือแสดงใหเห็น
ถึงสิ่งที่ตองการที่จะวัดจริงหรือไม
7.3 ความพรอมของขอมูล (Data Availability) โดยประเมินวาภายใตตัวชี้วัดแตละตัว มีขอมูลเพียงพอ
หรือไม
7.4 ตนทุนในการจัดหาขอมูล (Cost of Data Collection) เปนการประเมินวา ถาตองการขอมูลสําหรับ
ตัวชี้วดั แตละตัว ตนทุนในการจัดหามากหรือนอยเพียงใด และมีความคุมคาหรือไม ที่จะหาขอมูลมาเพื่อ
ตัวชี้วดั ตัวนั้นๆ
7.5 ความถูกตองของขอมูล (Data Accuracy) เปนการประเมินวา ขอมูลที่มีอยูของตัวชี้วัดแตละตัว มี
ความถูกตองและแมนยําเพียงใด
7.6 ตัวชี้วดั นั้นสามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกร หรือหนวยงานอื่น หรือ
กับผลการดําเนินงานในอดีตไดหรือไม (Comparability of KPIs) (อางอิง: พสุ เดชะรินทร. การกําหนด
ตัวชี้วดั ระดับบุคคล ,หนา 28)
8. การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน
8.1 สิ่งที่ตองพิจารณาเมื่อกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
8.1.1 พิจารณาวัตถุประสงควาทําไปเพื่ออะไร
8.1.2 กําหนดตัวชีว้ ดั : วัดความสําเร็จของงานไดอยางไร โดยระบุหนวยทีจ่ ะใชวัด
8.1.3 กําหนดคาเปาหมาย : ระดับคาเปาหมายของความสําเร็จคืออะไร ระบุคาเปาหมาย ณ ระดับ
ตางๆ
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8.1.4 กําหนดน้ําหนัก : ตัวชี้วัดนี้มนี ้ําหนักความสําคัญเพียงใดเมื่อเทียบกับตัวอื่น
8.1.5 วัดผลสําเร็จ : วัดหรือเก็บขอมูลดานใด เมือ่ ใด และจากแหลงใด
8.2 การกําหนดตัวชี้วัด ใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน แตควรเริ่มจากวิธีถายทอดตัวชี้วัดจากบนลง
ลางเปนหลักกอน เสริมดวยวิธีอื่น ดังนี้
8.2.1 การถายทอดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงานจากบนลงลาง เปนการถายทอดเปาหมายจากระดับกรมลง
สูผูปฏิบัติราชการตามลําดับ คือ หัวหนาสวนราชการ Æ รองหัวหนาสวนราชการ Æ ผูอํานวยการ Æ หัวหนา
ฝาย Æ หัวหนางาน Æ ผูปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนตามลําดับ คือ
- เริ่มจากตัวชี้วดั ของผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
- ทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคของตัวชี้วัดดังกลาว
- พิจารณาขอบเขตของงานที่ตําแหนงนั้นๆ รับผิดชอบที่เกี่ยวกับความสําเร็จของตัวชีว้ ดั ของ
ผูบังคับบัญชาวา ตองทําอะไรเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ ควรเนนที่อะไร จะใชอะไรเปนตัววัด
และหนวยที่ใชวัดคืออะไร
- ระบุตัวชีว้ ัดลงในแบบฟอรมและกําหนดคาเปาหมาย
8.2.2 การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ วิธีนี้เหมาะสําหรับงานที่เนนใหบริการกับผูอื่น
ผลสําเร็จของงาน คือ สิ่งที่ทําหรือสิ่งที่มอบแกลูกคาหรือผูรับบริการ โดยมีขั้นตอนตามลําดับ คือ
- ระบุลูกคาหรือผูรับบริการของตําแหนงงาน
- พิจารณาวาผูรับบริการตองการหรือคาดหวังอะไร การบริการควรเปนอยางไร จะใชอะไร
เปนตัววัดและหนวยที่ใชวัดคืออะไร
- ระบุตัวชี้วัดลงในแบบฟอรมและกําหนดคาเปาหมาย
8.2.3 การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน วิธีนี้เหมาะสําหรับการกําหนดตัวชี้วัดของงานที่เนนการ
ปฏิบัติราชการใหไดตามมาตรฐานของงานเปนหลัก โดยมีขั้นตอนตามลําดับ คือ
- จัดเรียงเนื้องานในความรับผิดชอบของตําแหนง จากลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- พิจารณาสิ่งที่ตําแหนงงานรับผิดชอบ ผลลัพธหรือผลผลิตควรเปนอะไร จะใชอะไรเปนตัว
วัดและหนวยที่ใชวัดคืออะไร
- ระบุตัวชี้วัดลงในแบบฟอรมและกําหนดคาเปาหมาย
8.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวชี้วัด ในการกําหนดตัวชี้วัดตามหลักของ SMART
S : Specific (เจาะจง)
มีความเจาะจงวาตองทําอะไร ผลลัพธที่ตองการคืออะไร
M : Measurable (วัดได)
วัดผลที่เกิดขึ้นได
A : Agreed Upon (เห็นชอบ) เห็นชอบรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน
R : Realistic (เปนจริงได) สามารถทําสําเร็จได
T : Time Bound (ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม) มีระยะเวลาการทํางานที่เหมาะสม
8.3 แนวทางการกําหนดคาเปาหมาย
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8.3.1 กําหนดคาเปาหมายเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 คาเปาหมายต่ําสุดที่รับได
ระดับที่ 2 คาเปาหมายในระดับต่ํากวามาตรฐาน
ระดับที่ 3 คาเปาหมายที่เปนคามาตรฐานโดยทัว่ ไป
ระดับที่ 4 คาเปาหมายทีม่ ีความยากปานกลาง
ระดับที่ 5 คาเปาหมายในระดับทาทายมีความยากคอนขางมากโอกาสสําเร็จนอยกวา 50%
8.3.2 การตั้งคาเปาหมายที่ดี
8.3.2.1 สะทอนตอคาในการวัดตามตัวชี้วดั
8.3.2.2 สามารถแยกผลงานตามระดับการประเมินไดอยางชัดเจน
8.3.2.3 มีอํานาจจําแนก สามารถแยกผลการปฏิบัติงานที่ดีจากงานที่ดอยได
8.3.2.4 มีความสมดุล
8.3.2.5 แฝงกลไกที่สามารถสอบทานผลการปฏิบัติงานได
8.3.2.6 สามารถเก็บขอมูลได
8.4 ประเภทตัวชี้วดั และคาเปาหมาย
8.4.1 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท คือ
8.4.1.1 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายเชิงปริมาณ เชน รอยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการลาชา
8.4.1.2 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายเชิงคุณภาพทีแ่ ปลงผลเปนคาเชิงปริมาณ เชน รอยละของความ
พึงพอใจของผูร ับบริการ
8.4.1.3 ตัวชี้วดั และคาเปาหมายเชิงคุณภาพ เชน คุณภาพรายงานที่นําเสนอ
8.4.2 การกําหนดคาเปาหมายพึงคํานึงถึงอํานาจจําแนกเสมอ และในบางกรณีตัวชีว้ ัดและคาเปาหมาย
อาจถูกกําหนดในลักษณะรวบยอดได

