ระบบการบรหารผลการปฏบตงาน
ระบบการบริ
หารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System)
และการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดสู่ระดับบุคคล
(KPI CCascading
(KPIs
di tto IIndividual
di id l SScorecard)
d)
ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.
Excellence Training Institution

เกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสําคัญขององค์กร
มาตรา 8-9, 12-20,
22, 33-34
มาตรา 8,27-28

11. การนา
การนํา
องค์กร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทุ ธ์

3. การให้ความสําคัญ
กับผ้รบบบรการและ
กบผู
ั บริการและ
ผู้มู สี ่วนได้ส่วนเสีย
มาตรา 8, 24-25, 2932 41-42
32,
41 42

มาตรา 11, 26-28,
33-34, 47-49

55. การมุ
การม่งเน้
เนนน
ทรัพยากรบุคคล

6. การจัดการ
กระบวนการ
มาตรา 8, 10, 21, 23-25,
30-32,
2 35-38
5 8

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
มาตรา 11, 26, 39-40, 43-44
2

7/17/2015

มาตรา 9, 20,
22, 45-46

7. ผลลัพั ธ์์
การดําเนินการ

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุุทธศาสตร
๒.๑ การจัดทํายุทธศาสตร

ก. กระบวนการจดั
ทํายุทธศาสตร

7/17/2015

ป

ข. เปปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

๒.๒ การถายทอดกลยุทธหลัก
เพื่อนําไปสููการปฏิฏบัติ

ก การถายทอดแผน
การถายทอดแผน
ก.
ปฏิบัติการไปสู
การปฏิบัติ
การปฏบต

Action Plan

ข. การคาดการณ
ผลการดําเนินการ

3

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
5.1 ระบบงาน

กก. การจดและ
การจัดและ
บริหารงาน

ข ระบบการประเมนผลการ
ข.
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

คค. การจางงานและ
การจ้างงานและ
ความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน
17/07/58

5.2 การเรียนรู้ของบุคลากรและ
การสร้างแรงจูงใจ

5.3 การสร้างความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากร

ก. สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

ข. การให้การสนับสนุน
และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่บคุ ลากร

ก. การพัฒนา
บุคลากร

ข. การสร้างแรงจูงใจและการ
พฒนาความกาวหนาในหนาท
ั
้
้ ใ ้ ี่
การงาน
Excellence Training Institution
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การบริหิ ารผลการปฏิิบัติงาน
• วิธีการบริหารแบบบูรณาการทีม่ งุ่ เน้นผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคคลในองค์
ใ ์กร เพือื่ ให้
ใ อ้ งค์ก์ รบรรลุเป้าหมายทีไ่ี ด้ก้ าํ หนด
ไว
ไว้

17/07/58
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Performance Management
•Economic Force
•Political Force
•Cultural Force

Mission
Strategy
Selection
&
Promotion

•Management by Objective
•Balance Scorecard
•Key Performance Indicator

Employee
Performance

Re ards
Rewards

Appraisal

Company
P f
Performance
17/07/58

Excellence Training Institution

Development
6

Performance Management Process
Managing Performance
• Observe & document performance
•Coach & give feedback
•Provide development & learning experience
•Reinforce effective performance,
•manage poor performer

Performance Planning
Objective
Goal Settingg

Performance Appraisal
Rewards

Staffingg

Compensation/Salary/Bonus
p
y
Recognition
g
17/07/58

Succession
Planningg

Learningg &
Development

Career
Advancement

Personal
Development

Career Pathing

Competency
Assessment

Excellence Training Institution
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ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบการบรหารผลการปฏบตงาน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ

ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ค่านิยม และวัฒนธรรม

กลยุทธ์องค์การ และแผนการบริหารราชการ และแผนปฏิบตั ริ าชการ
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ: เปาประสงค
คารบรองการปฏบตราชการ:
เป้าประสงค์ และตวชวดของสวนราชการ
และตัวชี้วดั ของส่วนราชการ
ผูป้ ฏิบตั ิงานรายบุคคล
ผลการปฏิบตั ิงาน (Performance)
17/07/58

สมรรถนะ (Competency)

Excellence Training Institution
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รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

17/07/58
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Performance Appraisal
Strategic Plan: Key Performance Indicators & Balance Scorecard
Individual Role: Individual Objectives & Individual Scorecard
Review
•Coaching
•Counseling

Performance Agreement - PA
Performance related pay

Performance Improvement
Performance Measurement

17/07/58
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Competency
p
y Evaluation
Strategic Plan: Core Competency
Individual Role: Job Related Competency/Knowledge/Skills
Work Behaviors
Individual Development
Plan – IDP

Personal Competency
Evaluation
Improvement Needs

17/07/58
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การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
การวางแผนยุทธศาสตร์/์ แผนปฏิ
ป บิ ัตริ าชการ 4 ปี และ
การทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ

การเตรียมการ
(Project
Setup)

17/07/58

การวิเคราะห์
สถานการณ์
และศักยภาพ
และศกยภาพ
ของส่วน
ราชการ

การจัดทํา
วิสยั ทัศน์
เป้า
ประสงค์และ
ประเด็น
ประเดน
ยุทธศาสตร์
(Vision, Goals
and Strategic
Issues)

การกําหนด
กลยุทธ
กลยทธ์
(Strategy)

การกําหนด
แผน
ปฏิบัติการ
ปฏบตการ
(Action Plan)

Excellence Training Institution

การจัดทํา
คํารับรอง
การปฏิบตั ิ
ราชการ
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1. ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสู่ระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล
การวางแผน
การวัดผลสัมฤทธิ์
การวดผลสมฤทธ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
แผนการบริหารราชการ
Corporate Scorecard
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

แผ่นดิน (4 ปี)

แผนปฏิบัตริ าชการ (4 ปี)
• กระทรวง/กรม
• กลุ่มจังั หวัดั /จังั หวัดั

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย กลยทธ์
คาเปาหมาย
กลยุทธ

ยุทธศาสตร์กระทรวง
ยุทธศาสตรกลุ
์ ม่ จังั หวัดั

Strategic
g Business Unit Scorecard
• กระทรวง/กรม
•กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

Sub-unit Scorecard

แผนปฏิบัตริ าชการ (รายปี)
• กระทรวง กรม
• กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

สํานัก/กอง
Team & Individual Scorecard

17/07/58

การงบประมาณ

ทีมงานและบุคคล

Excellence Training Institution
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1. ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสูระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล
วิวสยทศน
สัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เปาประสงค
แผนผังเชิงยุทธศาสตร
(Strategy Map)
เปาประสงค

Run the
Business

การประเมินผลในภาพรวมขององคกร
(Corporate Scorecard)
ตัวชี้วดั

คา
เปาหมาย

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
แผนงาน/
งบประมาณ
โครงการ

ประสิทธิผล
Serve the
Customer
คุณภาพ
Manage
Resources
ประสิทธิภาพ
Capacity
Building
พัฒนาองคกร

ตัวชี้วดั ระดับสํานัก/กอง
ตวชวดระดบสานก/กอง
17/07/58

ตัวชี้วดั ระดับบุคคล
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การจัดทํา STRATEGY MAP (แผนผั
แผนผังเชิงยุทธศาสตร์)
• องคกรมการกาหนดยุ
องค์กรมีการกําหนดยทธศาสตร์
ทธศาสตร แตขาดการนายุ
แต่ขาดการนํายทธศาสตร์
ทธศาสตรไปสู
ไปส่การปฏิ
ารปฏบตใหสามารถบรรลุ
บัติให้สามารถบรรลผล
ผล เนื
เนองมาจากเหตุ
่องมาจากเหตผล
ผล

หลายประการ เช่น ขาดการสื่อสารด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ยังรู้เฉพาะในคนบางกลุ่ม การเข้าใจ ยุทธศาสตร์
แตกต่างกัน บคลากรไม่
แตกตางกน
บุคลากรไมรูรบ้ ทบาทความรบผดชอบตอยุ
ทบาทความรับผิดชอบต่อยทธศาสตร์
ทธศาสตร
• องค์กรควรมีการตรวจสอบว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่โดยการกําหนดเป็น Strategy Map ซึ่ง
เป็นการประยุกต์ใช้มาจากแนวคิด Balanced Scorecard
• Strategy Map จะเปนการบอกความสมพนธเชงเหตุ
จะเป็นการบอกความสัมพันธ์เชิงเหตและผล
และผล โดยการตอบ 4 คาถาม
คําถาม สาคญ
สําคัญ คอ
คือ
- Where are we now? (SWOT)
- Where do we want to be? (Vision)
- How do we get there? (Strategy Formulation)
- What
Wh t do
d we hhave tto ddo or change
h
iin order
d tto gett th
there?? (St
(Strategy
t IImplementation)
l
t ti )
17/07/58
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การจัดทํา STRATEGY MAP (แผนผั
แผนผังเชิงยุทธศาสตร์)

สามารถใชเปนเครองมอในการสอสารและถายทอดกลยุ
สามารถใช้
เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารและถ่ายทอดกลยทธ์
ทธขององคกร
ขององค์กร
ไปสู่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ดขี นึ้
ทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานทราบว่าองค์กรต้องการจะบรรลุความสําเร็จอะไร
และมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สาํ คัญๆ ที่ตอ้ งทําอะไร
จะมีการประเมินผลในสิง่ ที่มคี วามสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรอย่างไร
มีเี ป้าหมายการดําํ เนินิ งานเพียี งใด
ใ
ทําให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงานทราบบทบาทและ
มีความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และ
เพือ่ ให้การประเมินผลมีความต่อเนือ่ งและเป็นรปธรรม
เพอใหการประเมนผลมความตอเนองและเปนรู
ปธรรม
องค์กรควรมีการติดตามและประเมินผลงานตนเอง (Self-Assessment)
อย่างสม่าํ่ เสมอ เพือ่ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง
17/07/58
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แนวคิดเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประเมินผล
หัวใจสําคัญของทุกกระบวนการในการบริหาร

PLAN
DO
CHECK
ACT

A

P

C

D

วัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน(ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร)
ป ิ ั ิ ง่ ใหเกดผลสมฤทธตามทวางแผนไว
ปฏบตมุ
ใ ้ ิ
ั
ิ์
ี่
ไ้
วัดว่าปฏิบตั ไิ ด้ผลสัมฤทธิต์ ามที่วางแผนหรือไม่(KPI ชัดเจน)
ปรับปรงแก้
ปรบปรุ
งแกไขใหไดตามทวางแผนไว
ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้
17/07/58
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ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสูระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล
แนวทางในการแปลงระบบ
ประเมินผลลงสระดั
ประเมนผลลงสู
ะดบบุ
บบคคล
คคล

กระบวนการในการแปลงระบบ
ประเมินผลลงสระดั
ประเมนผลลงสู
ะดบบุ
บบคคล
คคล
ระดับองคกร

ระดับองคกร

ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันระบบประเมินผลขององคกร

เปาประสงคและตัวชีว้ ดั ในระดับองคกร

ระดับสํานัก/กอง
บทบาท หนาที่และภารกิจ
ของสํานัก/กองที่สนับสนุน
ตอเปาประสงคและตัวชีว้ ัด
ในระดับองคกร

ระดับ
สํานัก/กอง

บทบาท หนาที่และภารกิจ
ในงานประจําของสํานัก/กอง

2.1 ยืนยัน
บทบาทหนาที่
ของสํานัก/กอง

เปาประสงคในระดับสํานัก/กอง
2.2 กําหนด
เปาประสงคที่
สํานัก/กองมีสวน
ผลักดันเปาประสงค
ขององคกร

ตัวชีว้ ัดในระดับสํานัก/กอง

ระดับบุคคล

ระดับบุคคล

ขั้นตอนที่ 2 : การแปลงระบบประเมินผล
จากระดับองคการลงสระดั
จากระดบองคการลงสู
ะดบสานก/กอง
บสํานัก/กอง

บทบาท หนาที่ของ
บุุคคล ที่สนับสนุนุ ตอ
เปาประสงคและตัวชีว้ ดั
ของผูบังคับบัญชา

บทบาท หนาทีง่ าน
ของบุคคล
(Job Description)

เปาประสงคในระดับบุคคล

17/07/58

ตัวชีว้ ัดในระดับบุคคล

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
เปนพิเศษ

2.3 กําหนด
เปาประสงคเพิ่มเติม
ตามหนาที่งาน
ที่ยังไมไดมี
การประเมิน

2.4 กําหนด
ตัวชีว้ ัดในแตละ
เปาประสงค

ขั้นตอนที่ 3 : การแปลงระบบประเมินผล
จากระดับสํานัก/กองลงสูระดับบุคคล
3 2 กาหนด
3.2
กําหนด
เปาประสงคที่
บุคคลมีสวน
ผลักดันเปาประสงค
ของผูบังคับบัญชา

3.1 ยืนยัน
หนาที่งาน
ของบุคคล
3.3 กําหนด
เปาประสงคเพมเตม
ป ป ส  ิ่ ิ
ตามหนาที่งาน
ที่ยังไมไดมี
การประเมิน

Excellence Training Institution

3.4 กําหนด
เปาประสงคเพมเตม
ป ป ส  ิ่ ิ
ตามงานที่ไดรับ
มอบหมายพิเศษที่ยัง
ไมไดมีการประเมิน

3 5 กาหนด
3.5
ํ
ตัวชีว้ ัดในแตละ
เปาประสงค
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แนวทางการถ่ายทอดตัวชีว้ ดั สูร่ ะดับสํานัก/กอง
ระดับองค์กร

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร
บทบาท หนาท
หน้า้ ที่ และภารกจ
และภารกิจ
ของสํานัก/กอง ทีส่ นับสนุนต่อ
เป้าประสงค์ และตัวชีว้ ัด
รระดับบอองค์กร
ระดบองคกร

ระดับ
สํ ั /
สานก/กอง

บทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ของสํานัก/กอง
(งานประจําของสํานัก/กอง)

เป้าประสงค์ในระดับสํานัก/กอง
ตัวชี้วดั ในระดับสํานัก/กอง
ตวชวดในระดบสานก/กอง

17/07/58

Excellence Training Institution
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กระบวนการแปลงระบบประเมินผลสูร่ ะดับกอง/สํานัก
ระดับองค์กร

ระดับ
สํานัก/กอง

17/07/58

ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันระบบประเมินผลขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2: การแปลงระบบประเมินผลจากระดับองค์กรลงสู่ระดับสํานัก/กอง
•ยืนื ยันั บทบาทหน้้าทีีข่ องสําํ นักั /กอง
•กําหนดเป้าประสงค์ทสี่ าํ นัก/กอง มีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ขององค์กร
•กําหนดเป้าประสงค์เพิม่ เติมตามหน้าทีง่ านทีย่ งั ไม่ได้มีการประเมิน
•กําหนดตัวชีว้ ัดในแต่ละเป้าประสงค์

Excellence Training Institution

20

ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงระดับกลุ่มงาน
ผอ. โรงพยาบาล

KPI และ Targets ตามภารกจ
ตามภารกิจ (โรงพยาบาล)
KPIs
Target Levels

16)
6) การควบคุ
การควบคมการติ
มการตดเชอในโรงพยาบาล
ดเชือ้ ในโรงพยาบาล

4

3.5

3

2.5

2

หน.ฝ่ายการพยาบาล

เป้าหมายการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ (ฝายการพยาบาล)
เปาหมายการปฏบตงานตามภารกจ
(ฝ่ายการพยาบาล)
เป้าหมาย (Target Levels)
ผลสําเร็จของงานที่
ตัวชี้วดั (KPIs)
คาดหวัง
คาดหวง
1
2
3
4
5
๑. การควบคุมการติด ๑) อัตราการติดเชือ้ ในงานการ
๔ ๓.๕
๓
๒.๕ ๒
เชอในงานการพยาบาล
เชื
อ้ ในงานการพยาบาล พยาบาล
๒. การบันทึกทางการ
พยาบาล
17/07/58

๒) ความสมบูรณ์ของบันทึก
ทางการพยาบาล

๗๒

๗๔

Excellence Training Institution

๗๖

๗๘

๘๐

สอดคล้อ
งกับ
งกบ
KPI 16
ผอ.รพ.
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ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดลงระดับกลุ่มงาน
หน.ฝายการพยาบาล
ผลสําเร็จของงานทีค
่ าดหวัง

เปาหมายการปฏิบต
ั งิ านตามภารกิจ (ฝายการพยาบาล)
ตัวชีว้ ด
ั (KPIs)

๑. การควบคุมการติดเชื่อใน
โรงพยาบาล

๑) อัตราการติดเชื้อในงานการ
พยาบาล

๒. การบนทกทางการพยาบาล
ั ึ

๒)) ความสมบูรณของบนทกทางการ

ั ึ
พยาบาล

หน.งานหองคลอด


เปาหมาย (Target Levels)
1

2

3

4

5

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๗๒

๗๔

๗๖

๗๘

๘๐

ตัวชีว้ ด
ั (KPIs)

๑. การควบคุมการติดเชื่อใน
หองคลอด

๑) อัตราการติดเชื้อในหองคลอด
(แผลฝเย็บ)

๒. การบันทึกทางการพยาบาล
ในหองคลอด

๒) ความสมบูรณของบันทึกทางการ
พยาบาลในหองคลอด

17/07/58

KPI 16
ผอ.รพ.
-

เปาหมายการปฏิบต
เปาหมายการปฏบตงานตามภารกจ
ั งิ านตามภารกิจ (หองคลอด)
(หองคลอด)
เปาหมาย (Target Levels)

ผลสําเร็จของงานทีค
่ าดหวัง

สอดคล
องกับ
องกบ

สอดคล
องกับ

1

2

3

4

5

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

KPI ๑
หน.พบ.

๗๒

๗๔

๗๖

๗๘

๘๐

KPI ๒
หน.พบ.
-

Excellence Training Institution
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ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดลงระดับกลุ่มงาน
หน.ฝ่ายการพยาบาล
ผลสําเร็จของงานทีค
่ าดหวัง

เปาหมายการปฏิบต
ั งิ านตามภารกิจ (ฝายการพยาบาล)
ตัวชีว้ ด
ั (KPIs)

๑. การควบคุมการติดเชื่อใน
โรงพยาบาล

๑) อัตราการติดเชื้อในงานการ
พยาบาล

๒. การบนทกทางการพยาบาล
ั ึ

๒)) ความสมบูรณของบนทกทางการ

ั ึ
พยาบาล

เปาหมาย (Target Levels)
1

2

3

4

5

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๗๒

๗๔

๗๖

๗๘

๘๐

สอดคล
องกับ
องกบ
KPI 16
ผอ.รพ.
-

เปาหมายการปฏิบต
เปาหมายการปฏบตงานตามภารกจ
ั งิ านตามภารกิจ (ICU)

หน.งาน ICU

เปาหมาย (Target Levels)
ผลสําเร็จของงานทีค
่ าดหวัง

ตัวชีว้ ด
ั (KPIs)

๑. การควบคุมการติดเชื้อใน
ICU

๑) อัตราการติดเชื้อใน ICU
(สอดทอเครือ
่ งชวยหายใจ, การคา
สายสวนป
ปสสาวะ)

๒. การบันทึกทางการพยาบาล
ในหนวยงาน ICU

๒) ความสมบูรณของบันทึกทางการ
พยาบาลใน ICU

17/07/58

สอดคล
องกับ

1

2

3

4

5

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๗๒

๗๔

๗๖

๗๘

๘๐

Excellence Training Institution

KPI ๑
หน พบ
หน.พบ.
KPI ๒
หน.พบ.
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ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงระดับกลุม่ งาน
เปาหมายการปฏิบต
ั งิ านตามภารกิจ (ฝายการพยาบาล)

หน.ฝายการพยาบาล
ผลสําเร็จของงานทีค
่ าดหวัง

ตัวชีว้ ด
ั (KPIs)

๑. การควบคุมการติดเชื่อใน
โรงพยาบาล

๑) อัตราการติดเชื้อในงานการ
พยาบาล

๒. การบนทกทางการพยาบาล
ั ึ

๒)) ความสมบูรณของบนทกทางการ

ั ึ
พยาบาล

หน.งานควบคุมการตดเชอ
ิ ื้

เปาหมาย (Target Levels)
1

2

3

4

5

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๒

๗๒

๗๔

๗๖

๗๘

๘๐

KPI 16
ผอ.รพ.
-

เปาหมายการปฏิบต
เปาหมายการปฏบตงานตามภารกจ
ั งิ านตามภารกิจ (IC)
เปาหมาย (Target Levels)

ผลสําเร็จของงานทีค
่ าดหวัง

สอดคลอง
กับ
กบ

ตัวชีว้ ด
ั (KPIs)

สอดคลอง
กับ

1

2

3

4

5

๑. นิเทศ ใหคาํ ปรึกษา
หนวยงานตางๆ ใน รพ.

๑) รอยละของหนวยงานทีไ่ ดรบ
ั การ
นิเทศ และการใหคาํ ปรึกษา ๒ ครั้ง/ป

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

KPI ๑
หน.พบ.

๒. ติดตาม และจัดทํารายงาน
การติดเชื้อเดือนละ ๑ ครั้ง
ทันเวลาทีก
่ าํ หนด

๒) จํานวนรายงานที่สงใหผบ
ู ริหารทัน
ตามกําหนดเวลา

๑๐

-

๑๑

-

๑๒

KPI ๑
หน.พบ.

๓.จัดการฝกอบรมเรือ
่ งการ
ควบคุมการติดเชื่อ
17/07/58

๓) จัดการฝกอบรมจํานวน (รุน)

-

๑

-

-

๒

KPI ๑
หน.พบ.
24
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แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล
ระดับ
สํานัก/กอง
สานก/กอง

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับสํานัก/กอง

บทบาท หน้าที่ ของบุคคล
ที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์ และตัวชีว้ ัด
ของผ้บงงคบบญชาระดบสานก/กอง
ของผู
ั คับบัญชาระดับสํานัก/กอง

บทบาท หน้าที่ของบุคคล
ตาม Job Description

งานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ

ระดับบุคคล
เป้าประสงค์ในระดับบุคคล
ตัวชี้วดั ในระดับบคคล
ตวชวดในระดบบุ
คคล

17/07/58
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กระบวนการแปลงระบบประเมินผลสูร่ ะดับกอง/สํานัก
ระดับองคกร

ระดับ
สํานัก/กอง

ระดับบุคคล

17/07/58

ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันระบบประเมินผลขององคกร
ขั้นตอนที่ 2: การแปลงระบบประเมินผลจากระดับองคกรลงสูระดับสํานัก/กอง
• นื ยัันบทบาทหนา ทีีข่ องสําํ นััก/กอง
•ยื
•กําหนดเปาประสงคที่สาํ นัก/กอง มีสวนผลักดันเปาประสงคขององคกร
•กําหนดเปาประสงคเพิ่มเติมตามหนาที่งานที่ยังไมไดมีการประเมิน
•กําหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค

ขั้นตอนที่ 3: การแปลงระบบประเมินผลจากระดับสํานัก/กองลงสูระดับบุคคล
•ยืนยันหนาที่งานของบุคคล
•กําหนดเปาประสงคที่บุคคล มีสวนผลักดันเปาประสงคของผูบังคับบัญชา
•กําหนดเปาประสงคเพิ่มเติมตามหนาที่งานที่ยังไมไดมีการประเมิน
•กําหนดเปาประสงคเพิ่มเติมตามงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษที่ยังไมไดมีการประเมิน
•กําหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค
Excellence Training Institution
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6) จํานวนหลักสูตรที่พ ัฒนาใหมสําหรับการ
เรียนรดว
เรยนรู
วยตนเองของขาราชการ
ยตนเองของขาราชการ

ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง
1. มีหลักสูตรใหมที่สนับสนุน
กลไกการพัฒนาวัฒนธรรม
ใหมในการพัฒนาตนเองของ
ขาราชการ

ประสานงานเพื่อจัดทําชุดตน
แบบ (หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะความคิด)
ประสานงานเพื่อจัดทําชุดตน
แบบ (หลักสูตรการทํางาน
เปนทีม)

17/07/58

ตัวชี้วัด (KPIs)
1. จํานวนหลักสูตรที่พัฒนา
ใหมสําหรับการเรีย นรูดวย
ตนเองของขาราชการ

ระยะเวลาของความสาเรจ
ระยะเวลาของความสํ
าเร็จ
ตามแผนจัดทําชุดตนแบบ
(หลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ความคิด) (เดือน)
ระยะเวลาของความสําเร็จ
ระยะเวลาของความสาเรจ
ตามแผนจัดทําชุดตนแบบ
(หลักสูตรการทํางานเปน
ทีม) (เดือน)

4

5

6

7

8

(T
t Levels)
L
l )
เป
ปาหมาย (Target
1
2
3
4
5

สอดคลอ งกับ

4

KPI6
ของผอ. สพ
ข.

11

11

5

10

10

6

9

9

Excellence Training Institution

7

8

8

8

7

KPI 1
ของ ผอ.
พก.

7

KPI 1
ของ ผอ.
พก.
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KPI และ Targets ตามภารกิจ

ผอ. สํานัก
KPI
KPIs

T
Target
Levels
L
l

16) จํานวนหนวยงานใน กรม ก. ทีเ่ ขามาใชระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส

ผอ. กลุม
ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง

6

7

8

9

เปาหมายการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
ตัวชี้วัด (KPIs)

ป
(T
(Target
t Levels)
L
l )
เปาหมาย
1

2

3

4

5

๑. การใชระบบสารบรรณ
ิ ็
ิ สใ กรม ก.
อเลกทรอนกสใน

๑) จํานวนหนวยงานใน กรม ก. ทีเ่ ขามา
ใชใ
ใชในระบบสารบรรณอเลกทรอนกส
ส
ิ ็
ิ ส

๖

๗

๘

๙

๑๐

๒. การสงเอกสารและแฟกซไป
ยังหนวยงานในกรม ก. ได
ยงหนวยงานในกรม
ได
ถูกตอง

๒) จํานวนเฉลีย่ ตอเดือนของเอกสารและ
แฟกซทส
แฟกซทสงตอไปยงหนวยงานในกรม
ี่ งตอไปยังหนวยงานในกรม ก.
ผิดพลาด

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓. การจัดเก็บเอกสารอยางเปน
ระบบและคนหาไดทันเวลา

๓) จํานวนรอยละของการคนหาเอกสาร
(ระบุแหลงจัดเก็บเอกสาร) ทันตาม
มาตรฐานของงานสารบรรณ (๓ นาที)ี

๘๐

๔. การตอบคําถามในการ
ติดตามเอกสารไดทันเวลา
ตดตามเอกสารไดทนเวลา

๔) รอยละของการตอบคําถามในการ
ติดตามเอกสาร (๓ นาท)
ตดตามเอกสาร
นาที)

17/07/58

10

สอดคลอง

กับ
KPI ขอ
16 ของ
ผอ.สบก.
-

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐
-

-

-

๘๕

Excellence Training Institution

๙๐

๙๕

-
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เปาหมายการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ

ผอ. กลุม
ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัด (KPIs)

เปาหมาย (Target Levels)
1

2

3

4

5

สอดคลอง
กับ

๑. การใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสใน กรม ก.

๑) จํานวนหนวยงานใน กรม ก. ทีเ่ ขามาใชใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

๖

๗

๘

๙

๑๐

KPI ขอ 16
ของ ผอ.
สบก.

๒. การสงเอกสารและแฟกซไปยง
๒
การสงเอกสารและแฟกซไปยัง
หนวยงานในกรม ก. ไดถก
ู ตอง

๒) จานวนเฉลยตอเดอนของเอกสารและแฟกซ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือนของเอกสารและแฟกซ
ทีส
่ ง ตอไปยังหนวยงานในกรม ก. ผิดพลาด

๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓. การจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ
และคนหาไดทันเวลา

๓) จํานวนรอยละของการคนหาเอกสาร (ระบุ
แหลงจัดเก็บเอกสาร) ทันตามมาตรฐานของ
งานสารบรรณ (๓ นาท)
นาที)

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๔. การตอบคําถามในการติดตาม
เอกสารไดทน
ั เวลา

๔) รอยละของการตอบคําถามในการติดตาม
เอกสาร (๓ นาที)

-

-

-

๘๕

๙๐

๙๕

-

เปาหมายการปฏิบัตงิ านตามภารกิจ
เปาหมายการปฏบตงานตามภารกจ

ผูผปฏบต
ฏิบัติ
ผลสําเร็จของงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัด (KPIs)

๑. การสงเอกสารไปยงหนวยงานในกรม
๑
การสงเอกสารไปยังหนวยงานในกรม
ก. ไดถก
ู ตอง

เปาหมาย (Target Levels)

สอดคลอง
กับ

1

2

3

4

5

๑) จานวนเฉลยตอเดอนของเอกสาร
จํานวนเฉลี่ยตอเดือนของเอกสาร (ไมรวม
(ไมรวม
เอกสารลับ) ทีส
่ ง ตอไปยังหนวยงานภายใน
กรม ก. ผิดพลาด

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

KPI ขอ
ขอ 2
ของ ผอ.กลุม

งาน

๒. การสงเอกสาร (แฟกซ) ไปยัง
หนวยงานภายในกรม ก. ไดถู
หนวยงานภายในกรม
ไดถก
กต
ตอง
อง

๒) จํานวนเฉลี่ยตอเดือนของเอกสาร (แฟกซ)
ทีส
ทสงตอไปยงหนวยงานในกรม
่ ง ตอไปยังหนวยงานในกรม ก. ผดพลาด
ผิดพลาด

๑๓

๑๑

๙

๗

๕

KPI ขอ 2
ของ ผอ.กลุ
ผอ.กลม
งาน

๓. การสงบันทึกสรุปเสนอฝายบริหารไป
ยังหนวยงานในกรม ก. ไดถก
ู ตอง

๓) จํานวนของเรือ
่ งบันทึกสรุปเสนอฝาย
บริหาร (เฉลีย่ ตอเดือน) ทีส
่ ง ไปยังหนวยงาน
ภายในกรม ก. ผิดพลาด

๙

๘

๗

๖

๕

๔. การสงเอกสาร (เอกสารลับ) ไปยัง
หนวยงานภายในกรม ก. ไดถก
ู ตอง

๔) จํานวนเฉลี่ยตอเดือนของเอกสาร (เอกสาร
ลับ) ทีส
่ ง ตอไปยังหนวยงานภายในกรม ก.
ผิดพลาด
Excellence Training Institution

17/07/58

๓

๒

๑
-

29

KPIs CASCADING TEMPLATE

ผููอํานวยการสถาบัน
17/07/58

ผอ.กลุุม
Excellence Training Institution

ผููปฏิ
ฏบัติงาน
30

ตัวชี้วัด

17/07/58

ปริมาณ

จํานวนผลผลิต

คุณภาพ

ความครบถวน ความถูกตอง

เวลา

ระยะเวลาทีก่ ําหนดเพือ่ ใหบรรลุ
ปริมาณหรือคณภาพ
ปรมาณหรอคุ
ณภาพ

คาใชจาย
คาใชจา ย

งบประมาณทประหยดได
งบประมาณที่ประหยัดได
หรือผลผลิตทีเ่ พิ่มขึ้นโดยใช
งบเทาเดิม
งบเทาเดม
Excellence Training Institution
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ลักษณะตัวชี้วัด
ลกษณะตวชวด
1.
2.
3
3.
4.
5.

จํานวนนับ: จํานวนครั้งของความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ค่า่ เฉลียี่ : ระดับั ความพึึงพอใจไม่
ใ ไ ต่ าํ่ กว่า่ 3.50 จากเสกล 1 - 5
อัตรา หรอรอยละ:
อตรา
หรือร้อยละ: รอยละของประชาชนในพนทไดรบการตรวจ
ร้อยละของประชาชนในพืน้ ที่ได้รบั การตรวจ
คัดกรองโรคเรื้อรัง, อัตราการตายของผู้ป่วยลดลง
สัดส่วน: อุบัตกิ ารณ์ 1:100,000 ประชากร
ระดับั ความสําํ เร็จ็ : ระดับั ความสําํ เร็จ็ ของการจัดั ทําํ ตัวั ชีวี้ ัดระดัับ
บุุคคล
17/07/58
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รูรปแบบการถ่
ปแบบการถายทอดเปาหมายผลการปฏบตงาน
ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.

การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานลงมาโดยตรง
การถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน โดยการแบ่งค่า
ตัวเลข
การถายทอดเปาหมายผลการปฏบตงาน
ป้
ป ิ ั ิ ทผูี่ ้ใตบงคบ
้ ั ั บญชา
ั ช
่
ได้รับมอบหมายให้ปฏฏิบัติงานเพียงบางด้าน
17/07/58
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas – KRAs)
ผลสมฤทธหลก
 หมายถึ ง

ผลผลิต หรือผลลัพธ์สําคัญของการปฏิบัติงาน
หรือเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจากการปฏิบัติงานใน
่
ี่สด เพราะฉะนนั้ หากปฏบตงานแลวไม
แตละงานมากทสุ
ป ิ ั ิ
้ไ ่
สามารถทําให้เกิดผลสัมฤฤทธิ์หลักที่คาดหวังได้ หมายความ
ว่า การปฏิบัติงานนั้นล้มเหลว หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

17/07/58
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การคํานวณผลการประเมิน
วิธีการคํานวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ
การคํานวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว
ตัวชี้วดั : ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเุ ป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์ระดับกรม
ตังชี้วัด (i)

น้ําหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ
ร้อยละของผลสําเร็จตาม
(Wi)
เป้าหมายของตัวชี้วัด
1

2

3

4

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้
(SMi)

ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
(Wi x SMi)

ตัวชี้วัดที่ 1

0.33

2

4

6

8

10

7

3.5

(0.33 x 3.5) = 1.155

ตัวชี้วัดที่ 2
ตวชวดท

0 17
0.17

4

6

8

10 12

15

5

(0 17 x 5) = 0.85
(0.
0 85

ตัวชี้วัดที่ 3

0.33

5

10 15 20 25

15

3

(0.33 x 3) = 0.99

ตัวชี้วัดที่ 4
ตวชวดท

0.177

8

9

10

3

( 7 x 3)) = 0.51
(0.17
5

รวม

1.0

10 11 122
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3.505

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก:
(Key Performance Indicators: KPIs)
 หมายถึ ง

ตั ว ชี้ วั ด ผลงานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า กลยุ ท ธ์ นั้ น ๆ
บรรลุหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลัก (เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ)์) ตามทีี่กําหนดไว
ไ ้ ตวชี
ั ี้วัดผลเหลานี
่ ี้ อาจเรีียกชืื่อทีี่
แตกต่างกันไป เช่น
 ตัวชี้วัดผลงานเชิงกลยุทธ์
 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
 ตัวชี้วัดผลงานหลักในระดับองค์กร
7/17/2015
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ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก:
(Key Performance Indicators: KPIs)
 เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ใช้ เ ป็ น ดั ช นี ดู ก าร

พั ฒ นาผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ร (Performance)
เปรี
ป ียบเสมืือนคนขบรถ
ั (ผู
( ้บริิหาร)) ตองดู
้ มิเตอรตางๆ
์ ่ บน
หน้าปัดของรถยนต์ ((ความเร็ว, น้ํามัน, ไฟฟ้า ฯลฯ)) มิเตอร์
ก็คือ KPI นั่นเอง
 จํานวน KPI มีได้ตามความเหมาะสม มีจํานวนมากเกินไป
แต่ นาไปใชประโยชนไมได
ํ ไปใ ้ป โ ์ไ ่ไ ้ กไมมความหมาย
็ไ ่ ี
 องค์กรจึงต้องเลือกเฉพาะดัชนีที่สําคัญเท่านั้น
7/17/2015

37

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก:
(Key Performance Indicators: KPIs)
 แสดงถึงค่าที่วัดจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเทียบ

กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
 เป็นเครื่องวัดผลงานที่สัมพันธ์กับ CSFs /KRAs
 สามารถวดไดเปนเชิ
ั ไ ้ ป็ งิ ปริ
ป มิ าณ
 สามารถแสดงถงแนวโนมของขอมู
สามารถแสดงถึงแนวโน้มของข้อมลสํ
ลสาหรบการพฒนาและ
าหรับการพัฒนาและ
ปรับปรุง
7/17/2015
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สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการกําหนด KPI
 KPI

ต้องสัมพันธ์กับความต้องการปัจจุบัน (Current
Needs) ในด้านต่างๆ ขององค์กร เช่น การตอบสนอง
้
้รบบริ
ั กิ าร
ความตองการของผู
 KPI
ต้องสัมพันธ์กับความต้องการในอนาคต (Future
ตองสมพนธกบความตองการในอนาคต
Needs)
ขององค์กร ในด้านต่างๆ และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายขององค์กร
7/17/2015
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สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการกําหนด KPI
สงทตองคานงถงในการกาหนด
 ข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบ
 ประสทธผลและประสทธภาพของสนคา/บรการ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินค้า/บริการ
 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
 ผลจากการประเมินเป้า้ หมาย
 ผลการเปรียบเทียบกับค่แ
ู ข่งขัน ((Benchmarking)
e c a k g)
 จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ต้องปรับปรุง
 ทรัั พ ยากรที่ี จํ า เป็็ น ใในการทํํ า ใให้้ บ รรลุ เ ป้้ า หมาย

งบประมาณ บุคลากร สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม
7/17/2015
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ปัปจจยหลกแหงความสาเรจ
จจัยหลักแห่งความสําเร็จ
(Critical Success Factors: CSFs)
 แสดงถึงหลักหมายที่จะทําให้องค์กรบรรลุุวิสัยทัศน์
 ช่วยชี้แนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนทั้งใน

ระดับปฏิบัติการด้านผลงานหลัก
 ไมจาเปนตองสามารถวดไดหมด
ไม่จําเป็นต้องสามารถวัดได้หมด แต่
แตสามารถทาหนาท
สามารถทําหน้าที่
ในการให้ แ นวทาง หลั
ในการใหแนวทาง
หลกการ
ก การ หรื
หรอกระบวนการแก
อ กระบวนการแก่
องค์การเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
7/17/2015
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ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ CSFs
ปจจยหลกแหงความสาเรจ:
CSF
 กาหนดจากวสยทศน
กําหนดจากวิสัยทัศน์ หรอพนธกจขององคกร
หรือพันธกิจขององค์กร โดยใช้
โดยใชเกณฑ
เกณฑ์

ต่อไปนี้
 มุง่ ความสําคัญไปทีผ
่ ลผลิตและผลลัพธ์
 มีค
ี วามเชือ่ื มโยงกั
โ บั วิสิ ัยทัศั น์์ พันั ธกิจิ หรือื วััตถุประสงค์์
ขององค์กร
ขององคกร
 มีความหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงและสามารถเข้าใจง่าย
 ผู้บริหารให้การยอมรับ
 องคกรสามารถควบคุ
องค์กรสามารถควบคมให้
มใหเกดขนไดในทางปฏบต
เกิดขึน้ ได้ในทางปฏิบตั ิ
7/17/2015
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ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key
ผลสมฤทธหลก
(K RResultlt Areas
A – KRAs)
KRA )
 หมายถึ ง

ผลผลิ ต หรื อ ผลลั พ ธ์ สํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ งาน
หรือเป็นสิ่งที่ผ้บังงคบบญชาคาดหวงจากการปฏบตงานในแต
หรอเปนสงทผู
คับบัญชาคาดหวังจากการปฏิบัติงานในแต่
ละงานมากที่สุด เพราะฉะนั้นหากปฏิฏบัติงานแล้วไม่สามารถ
ทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์หลักที่คาดหวังได้ หมายความว่า การ
ป บิ ัติงานนัน้ั ล้ม้ เหลว หรืือไไม่่เป็นไปตามเป้
ปฏิ
ไป ป้าหมาย

17/07/58
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ลักษณะตัวชี้วัด
ลกษณะตวชวด
๑.
๒
๒.
๓.
๔.
๕
๕.

จําํ นวนนับั : จําํ นวนครัง้ั ของความผิดิ พลาดในการปฏิ
ใ
บิ ัติงาน
ค่าเฉลี่ย: ระดบความพงพอใจไมตากวา
คาเฉลย:
ระดับความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า 3.50
3 50 จากเสกล 1 - 5
อัตรา หรือร้อยละ: ร้อยละของประชาชนในพื้นที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองโรคเรื้อรัง, อัตราการตายของผู้ป่วยลดลง
สัดั ส่ว่ น: อุบัติการณ์์ 1:100,000 ประชากร
ป
ระดั บ ความสํ า เร็ จ : ระดบความสาเรจของการจดทาตวชวด
ระดบความสาเรจ:
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด
ระดับบุคคล
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ขั้นตอนการกําหนด KPIs
ขนตอนการกาหนด
KPI
1.

2.

วิิเคราะห์์หาตััว KPI จากวััตถุประสงค์์เชิิงกลยุทธ์์ หรืือ
เป้าประสงค์เชิงกลยุุทธ์ โดยใช้คําถามว่า “KPI รายการนี้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อนั้นๆ
ใช่ ื ไ ่”
ใชหรอไม”
นํ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ด้ ม าสรปเป็
ุ น ตาราง เพื่ อ ความสะดวกในการ
พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด
วัตถุประสงค (เปาประสงค) เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

ขั้นตอนการกําหนด KPIs
ขนตอนการกาหนด
KPI
3.

4.

คััดเลืือกตััวชีี้วัดผลการดํําเนิินงานหลัักเชิิงกลยุทธ์์ โดย
โ
ใช้คําถามว่า “ถ้ถาา KPI รายการนบรรลุ
ใชคาถามวา
รายการนี้บรรลเป้
เปาหมาย
าหมาย แสดง
ว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นข้ อ นั้ น ๆ ประสบ
ความสําเร็จใช่หรือไม่”
สรุปตัวั ชีีว้ ัดผลการดํําเนิินงานหลัักเชิิงกลยุทธ์์
วัตถุประสงค (เปาประสงค) เชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก

ตัวอย่างการกําหนด KPI (การกําหนด KPI เบื้องต้น)
วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เชิงกลยุทธ์
นักั เรียี นมีีความรู้ คุณธรรม และมีีความสุข
(มีความรู้)

(มีคณ
ุ ธรรม)

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก
•้
•รอยละของนั
ั ก เรีี ย นทีี่ เ รีี ย นสํํ า เร็็ จ ตามโปรแกรมใน
โป
ใ
ระยะเวลาที่กําหนด
•ร้รอยละของนกเรยนทมผลสมฤทธทางการเรยนรายกลุ
อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกล่ม
สาระอยู่ในระดับ “ดี”
•ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์รวมอยู่ในระดับ “ดี”
•ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (Onet) เกินกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ
•ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติเกินกว่า
ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
•ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านประเมินคณธรรมตามเกณฑ์
•รอยละของนกเรยนทผานประเมนคุ
ณธรรมตามเกณฑทที่
กําหนด
•ร้อยละของนักเรียนที่ไม่ประพฤติ
ฤ ผิดวินัยของนักเรียน

ตัวอย่างการกําหนด KPI (การกําหนด KPI เบื้องต้น)
วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เชิงกลยุทธ์
นักั เรียี นมีีความรู้ คุณธรรม และมีีความสุข
(มีความสุข)

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก
•้
•รอยละของนั
ั ก เรีี ย นทีี่ มี ค วามพึึ ง พอใจตอการจั
ใ ่
ัด
การศึกษาของโรงเรียน
•ดัดชนความสุ
ชนีความสขของนั
ขของนกเรยนในภาพรวม
กเรียนในภาพรวม
•จํ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ยนเกี่ ย วกั บ ความสุข ในโรงเรี ย นของ
นักเรียน

ตัวอย่างการกําหนด KPI (การคัดเลือก KPI)
วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เชิงกลยุทธ์
นักั เรียี นมีีความรู้ คุณธรรม และมีีความสุข
(มีความรู้)

(มีคณ
ุ ธรรม)

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก
•้
•รอยละของนั
ั ก เรีี ย นทีี่ เ รีี ย นสํํ า เร็็ จ ตามโปรแกรมใน
โป
ใ
ระยะเวลาที่กําหนด
•ร้รอยละของนกเรยนทมผลสมฤทธทางการเรยนรายกลุ
อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกล่ม
สาระอยู่ในระดับ “ดี”
•ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์รวมอยู่ในระดับ “ดี”
•ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (Onet) เกินกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ
•ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติเกินกว่า
ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)
•ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านประเมินคณธรรมตามเกณฑ์
•รอยละของนกเรยนทผานประเมนคุ
ณธรรมตามเกณฑทที่
กําหนด
•ร้อยละของนักเรียนที่ไม่ประพฤติ
ฤ ผิดวินัยของนักเรียน

ตัวอย่างการกําหนด KPI (การคัดเลือก KPI)
วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เชิงกลยุทธ์
นักั เรียี นมีีความรู้ คุณธรรม และมีีความสุข
(มีความสุข)

ตัวชี้วดั ผลการดําเนินงานหลัก
•้
•รอยละของนั
ั ก เรีี ย นทีี่ มี ค วามพึึ ง พอใจตอการจั
ใ ่
ัด
การศึกษาของโรงเรียน
•ดัดชนความสุ
ชนีความสขของนั
ขของนกเรยนในภาพรวม
กเรียนในภาพรวม
•จํ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ยนเกี่ ย วกั บ ความสุข ในโรงเรี ย นของ
นักเรียน
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