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Individual Scorecard
การถายทอดตวัชี้วัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดบับคุคล

เอกสารประกอบการชี้แจงผานระบบวิดีทัศนทางไกล
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552



วิสัยทัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค ตัวชี้วัด

ประสิทธิผล

คุณภาพ

ประสิทธิภาพ

พัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดระดับสํานัก/กอง

Serve the 
Customer

Run the 
Business

Manage 
Resources

Capacity 
Building

แผนผังเชิงยุทธศาสตร
(Strategy Map)

การประเมินผลในภาพรวมขององคกร
(Corporate Scorecard)

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

คา
เปาหมาย งบประมาณแผนงาน/

โครงการ

ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสูระดับสํานัก/กองและระดับบุคคล

เปาประสงค



ระดบักรม

ระดบัสํานัก/กอง

ระดบับคุคล

ระดับจังหวัด

ระดับหนวยงาน

ระดับบุคคล

ระดับกลุมจังหวัด

การพฒันาระบบประเมินผลลงสูระดบับุคคลของหนวยงานประจาํจงัหวัด

กลุมจังหวัด......

จังหวัด......

สํานักงาน.........

ขาราชการสังกัด
สํานักงาน.......จังหวัด....

แนวทางในการจัดทําตัวชี้วัดในระดับหนวยงานและระดับบุคคล



แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผล กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1: การพัฒนาระบบประเมินผลระดับกลุมจังหวัด

ระดับ
กลุมจังหวัด

ระดับ
จังหวัด

ระดับบุคคล

เปาประสงค

บทบาท หนาทีข่อง
บคุคล ที่สนับสนุนตอ
เปาประสงคและตัวชี้วดั
ของผูบังคบับญัชา

งานที่ไดรบั
มอบหมาย
เปนพิเศษ

เปาประสงคในระดบับุคคล

ตัวชี้วดัในระดบับคุคล

บทบาท หนาทีง่าน
ของบุคคล

(Job Description)

ตัวชี้วดั

ประเด็นยทุธศาสตร

วิสัยทศัน

1.1 ยืนยัน
วิสัยทัศนของ
กลุมจังหวัด

1.3 กําหนดเปา
ประสงคที่กลุม
จังหวัดตองการ
บรรลุภายใต
แตละประเด็น
ยุทธศาสตร

1.2 ยืนยัน
ประเด็นยุทธศาสตร
ของกลุมจังหวัด

1.4 กําหนด
ตัวชี้วัดใน

แตละ
เปาประสงค

บทบาท หนาทีแ่ละภารกิจ
ที่สนบัสนุนวิสัยทศันและ

ประเด็นยทุธศาสตรกลุมจงัหวัด
วิสัยทศันจงัหวัด

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

ประเด็นยทุธศาสตร

ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับจังหวัด

2.1 ยืนยัน
วิสัยทัศนของ
จังหวัด

2.3 กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร
เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน

ของจังหวัด

2.4 กําหนดเปาประสงค
ที่จังหวัดตองการบรรลุ
ภายใตแตละประเด็น

ยุทธศาสตร

2.2 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ที่จังหวัดมีสวนผลักดันวิสัยทัศนและ
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวดั

2.5 กําหนด
ตัวชี้วัดในแตละ
เปาประสงค

ระดับ
หนวยงาน

บทบาท หนาทีแ่ละภารกิจ
ที่สนบัสนุนวิสัยทศัน
และประเด็นยทุธศาสตร

กลุมจงัหวัด

วิสัยทศัน
หนวยงาน

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

ประเด็นยทุธศาสตร

บทบาท หนาทีแ่ละภารกิจ
ที่สนบัสนุนวิสัยทศัน
และประเด็นยทุธศาสตร
สวนราชการตนสังกัด

ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดบับุคคล
3.1 ยืนยัน
หนาที่งาน
ของบุคคล

3.3 กําหนด
เปาประสงคเพิ่มเติม
ตามหนาที่งาน
ที่ยังไมไดมี
การประเมิน

3.4 กําหนด
เปาประสงคเพิ่มเติม
ตามงานที่ไดรับ

มอบหมายพิเศษที่ยัง
ไมไดมีการประเมิน

3.5 กําหนด
ตัวชี้วัดในแตละ

เปาประสงค

3.2 กําหนด
เปาประสงคที่บุคคล

มีสวนผลักดันเปาประสงค
ของผูบังคับบัญชา

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับหนวยงาน

3.1 ยืนยัน
วิสัยทัศนของ
หนวยงาน

3.3 กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่หนวยงานมีสวน
ผลักดันวิสัยทัศน

และประเด็นยุทธศาสตร
ของสวนราชการตนสังกัด

3.4 กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรเพิ่มเติม
ตามวิสัยทัศนของ

หนวยงาน

3.2 กําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรที่หนวยงาน
มีสวนผลักดันวิสัยทัศน
และประเด็นยุทธศาสตร

ของจังหวัด

3.5 กําหนดเปาประสงค
ที่หนวยงานตองการ
บรรลุภายใตแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

3.6 กําหนดตัวชีว้ัด
ในแตละ
เปาประสงค

ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลระดับจังหวัดลงสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล



กระบวนการในการวางระบบฯ ในระดบัสํานกั / กอง และระดบับุคคล

ขั้นที่ 1: การยืนยันในระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

ขั้นที่ 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจาก
ระดับกลุมจังหวัด จังหวัด สูระดับสํานักงานประจําจังหวัด

ขั้นที่ 3: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับ สํานักงานประจําจังหวัด
พรอมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด

ขั้นที่ 4: การยืนยันใน Job Families และ Job Description ในระดับบุคคล

ขั้นที่ 5: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดในระดับบุคคล พรอมทั้ง
รายละเอียดของตัวชี้วัด

ขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล



ขั้นที่ 1: การยืนยันในระบบบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

ขั้นที่ 2: การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจาก
ระดับกลุมจังหวัด จังหวัด สูระดับสํานักงานประจําจังหวัด

Role Result Matrix

สนับสนุนการเบิกจายงบประมาณสลธ.

ผลักดันและสงเสริมใหหนวยราชการลดขั้นตอน (รายกรมและกระทรวง) โดยรบัผดิชอบในดาน

รายละเอยีดเกีย่วกับเนื้องาน (function expert)
โครงสราง

กําหนดมาตรการ หลักเกณฑ และแนวทางในการลดขั้นตอน
ผลักดันและสงเสริมใหหนวยราชการลดขั้นตอน โดยรับผิดชอบในดานหลกัเกณฑและแนวทาง
ติดตามและประเมินผลสําเร็จในการลดขั้นตอนของหนวยงาน

สถาบัน 

GG

เผยแพรและประชาสัมพันธใหกับหนวยราชการและประชาชน รับทราบ มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับการ

ลดขั้นตอน
เผยแพร

ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการลดขั้นตอนในภาพรวมจากหนวยงาน โดยประเมินจากประชาชนและ

ผูรับบริการหลังจากที่ไดนําแนวทางในการลดขั้นตอนไปปฏิบตัิ
ติดตาม

ผลักดันและสงเสริมใหหนวยราชการลดขั้นตอน โดยการสนับสนุน Area Officer (รายจังหวัด)ภูมิภาค

วิจัยและ

พัฒนา

กพร.นอย

ใหคําปรึกษาและประสานการแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่ปนอุปสรรคตามขอเสนอของสวนราชการ 

(เฉพาะในบางหนวยงานเทานั้น)
กฎหมาย

ผลลัพธ: หนวยราชการสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาลงได โดยเฉลี่ยรอยละ30 ขึ้นไปหนวยงาน

1. รอยละของหนวยงานของรัฐที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพื่อใหบริการประชาชนลง

OS Matrix

ตวัชี้วดั ผลลพัธ
สลธ. สถาบัน 

GG
โครงสราง ภูมภิาค ติดตาม เผยแพร กฎหมาย วจิยัและพั

ฒนา
1 รอยละของหนวยงานของรฐัทีส่ามารถลดขัน้ต
อนและระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพือ่ใหบรกิ
ารประชาชนลงโดยเฉลี่ยรอยละ 30 ขึ้นไป ระยะเวลาของขัน้ตอนการปฏบัติราชการของสวนรา

ชการลดลง (เหมอืน ตวัชี้วดัที ่11)
2 ระดับความสาํเร็จในการสงเสริมและผลกัดันให
หนวยงานของรฐัดําเนินการตาม พ.ร.ฎ. 
วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบริหารกจิการบา
นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546

หนวยงานของรฐัดําเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบริหารกจิการบานเมอื
งทีด่ ีพ.ศ. 
2546ไดตามเปาหมาย(เหมอืนตัวชีว้ดัที9่)

3 จาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ของบันทกึขอตกลงการเปนพั
นธมติรเครือขายการพฒันาระบบราชการ มเีครือขายการพฒันาระบบราชการเพิม่ขึน้

4 รอยละของประชาชนทีร่ับรูวามกีารพฒันาระบ
บราชการ ประชาชนทีร่ับรูวามกีารพฒันาระบบราชการ

5 รอยละของขาราชการในหนวยงานราชการกลุ
มเปาหมายรับรูและเขาใจเกีย่วกบัการพฒันาระ
บบราชการ

ขาราชการในหนวยงานราชการกลุมเปาหมายรบัรูแ
ละเขาใจเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการ

6 รอยละของผูรบับริการกลุมเปาหมายทีเ่หน็วา 
สาํนักงาน ก.พ.ร. 
เปนองคกรตนแบบของการพฒันาระบบราชกา
ร

ผูรับบริการกลุมเปาหมายทีเ่หน็วา สาํนักงาน ก.พ.ร. 
เปนองคกรตนแบบของการพฒันาระบบราชกา

7 รอยละของระดบัความพงึพอใจของบุคลากรใ
นการปฏบิัติงาน บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการปฏบิัติงาน

8 ระดับความสาํเร็จในการผลกัดันใหเกดิการพฒั
นาขีดสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
ของเจาหนาที ่ก.พ.ร.

เจาหนาที ่ก.พ.ร.มสีมรรถนะหลัก (Core 
Competency)

9 รอยละของความสาํเร็จตามเปาหมายผลผลิตข
องสวนราชการ
9.1 
จาํนวนภารกจิ/ขอเสนอแนะ/คําปรึกษาเกีย่วกั
บการพฒันาระบบราชการ มขีอเสนอแนะในการพฒันาระบบราชการ

หนวยงานของรฐันําคําปรึกษาไปใชในการพฒันาระ
บบราชการ

9.2 
หนวยงานราชการจํานวนไมนอยกวารอยละ 
10 ไดดาํเนินการตาม พ.ร.ฎ 
วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบริหารกจิการบา
นเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546

หนวยงานของรฐัดําเนนิการตาม พ.ร.ฎ. 
วาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารบริหารกจิการบานเมอื
งทีด่ ีพ.ศ. 
2546ไดตามเปาหมาย(เหมอืนตัวชีว้ดัที2่)

Result Chart

ประชาชน

ไดใช

บริการผาน

ทางระบบ

อิเล็กทรอนิ

กส

ผลลัพธ :

16. ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการผานทางระบบอเิล็กทรอนิกส

จัดทําระบบ

ใหบริการผาน

ระบบ call 

center และ 

web-site 

ใหขอมูลใน

สวนที่เปน

ความ

รับผิดชอบ

ของหนวยงาน 

จัดหาและกํากับ

ดูแลการติดตัง้

Infrastructure 

และ 

Application 

สลธ. ทุกหนวยงาน เผยแพร



สิ่งที่จะวัด 
(What to Measure) 

ระดับ
องคกร

ผลลัพธ: ประชาชนรับรู
และพึงพอใจตอการ
พัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัด: รอยละของ
ประชาชนที่รับรูและ    
พึงพอใจตอการพัฒนา

ระบบราชการ

ตัวชี้วัด 
(How to Measure) 

ระดับ
หนวยงาน

ผลผลิต: ประชาชนไดรับ
การเผยแพรและการสราง
ความเขาใจเกีย่วกับการ
พัฒนาระบบราชการ

จํานวนประชาชนที่ไดรับ
การเผยแพรและการสราง
ความเขาใจเกีย่วกับการ
พัฒนาระบบราชการ

ขัน้ที่ 3: กําหนดประเด็นที่จะวัดและตวัชี้วัดระดับสํานักงาน
ประจําจังหวัด พรอมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด



บทบาท หนาที่ และ
ภารกิจที่สนับสนุน
วิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร

บทบาท หนาที่ และภารกิจที่
สนับสนุนวิสัยทัศน และ
ประเด็นยุทธศาสตร

ราชการบริหารสวนกลาง

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน
หนวยงาน

การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัดสูระดบัหนวยงาน

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัด

หนวยงาน



วัตถุประสงคและตัวชี้วัดระดับบุคคล

ตัวชี้วัดของ
ผูบังคับบัญชา Job Description

งานที่ไดรับ
มอบหมายเปน

พิเศษ

Personal KPI

ขั้นที่ 5: กําหนดประเด็นที่จะวดัและตัวชีว้ดัในระดับบุคคล พรอมทั้ง
รายละเอยีดของตัวชีว้ดั



ขั้นที่ 4: การยืนยันใน Job Families และ Job Description ในระดับบุคคล

เลขที่ตําแหนง: ชื่อผูดํารงตําแหนง:

ชื่อตําแหนง: สํานัก/กอง/สํานักงาน:

ระดับ: ผูบังคับบญัชา:

หนาที่หลัก:

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิตามหนาที่:

วุฒิการศึกษา

ประสบการณการทํางาน:

ความสามรถประจําตําแหนง :

ตําแหนงและระดับ จํานวนคน ขอบเขตงานโดยยอ

สายงานของสํานักงานฯ จํานวนบคุลากร จํานวนสายงาน

รวม

ตัวอยางตัวอยาง  แบบฟอรม Job Description

ตัวอยาง แบบฟอรม Job Families

ขอบเขตผูใตบังคับบัญชา

คุณสมบัติจําเปนในการปฏิบัติงาน



การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

วัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดระดับบุคคล

วัตถุประ 
สงคและ
ตัวชี้วัด
ของผู
บังคับ
บัญชา

Job 
Descrip

tion

งานที่
ไดรับ
มอบ
หมาย
เปน
พิเศษ

Personal KPI

วัตถุประสงค
ระดับบุคคล

วัตถุ
ประสงค
ของ
องคกร

สิ่งที่
ตองการ
จะพัฒนา
หรือ

ปรับปรุง

Personal Objective



บทบาท หนาที่ 
ที่สนับสนุนตอ

เปาประสงคและตัวชี้วดั
ของผูบังคับบัญชา

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
พิเศษ

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนาที่งาน
ของบุคคล

(Job Description)

การแปลงระบบประเมินผลจากระดับหนวยงานสูระดับบุคคล

บุคคล



ในตัวชี้วัดทุกตัว และทุกระดับ จะมีการจัดทํารายละเอียดของตัวชี้วดั (KPI Template)

ตัวอยางตัวอยาง เชน ตัวชี้วัด : รอยละของผูรับบริการกลุมเปาหมายที่เห็นวา สํานักงาน ก.พ.ร.
เปนองคกรตนแบบของการพัฒนาระบบราชการ

ภารกิจการติดตามและประเมินผลจางหนวยงานภายนอกสํารวจกระบวนการจัดเก็บขอมูล

คุณวิลาวัลยผูจัดเก็บขอมูล

-น้ําหนัก

ผูอํานวยการภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาคฯ ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั

-ขอมูลปฐาน

รอยละ...เปาหมาย (ปงบประมาณ 47)

เลขาธิการ ก.พ.ร.ผูตั้งเปาหมาย

ทุก 1 ปความถี่ในการเก็บขอมูลและ
รายงาน

รอยละหนวยที่วดั

(จาํนวนผูรับบริการกลุมเปาหมายที่เห็นวาสํานักงาน ก.พ.ร. เปนองคกรตนแบบของ
การพัฒนาระบบราชการในดานการทํางานแบบ Matrix / จํานวนผูรับบริการ
กลุมเปาหมายทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจ) x 100

สูตรในการคํานวณ

สํานักงาน ก.พ.ร. เปนองคกรตนแบบของการพัฒนาระบบราชการวัตถุประสงคของตัวชี้วัด

•ความหมายของตัวชี้วัด - ผูรับบริการกลุมเปาหมาย หมายถึง จังหวัดและกลุมพัฒนาระบบบริหารในจังหวัด
- องคกรตนแบบของการพัฒนาระบบราชการ หมายถึงการทํางานแบบ Matrix ของ 
area officer



ตัวชี้วัด: จํานวนครั้งในการจัดฝกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรูใหม

ความหมายของตัวชี้วัด •

วัตถุประสงคของตัวชี้วัด ความสําเรจ็ในการถายทอดองคความรูและทักษะใหมๆ ในการปฏิบัติงานใหกับ
ขาราชการ

สูตรในการคํานวณ -

หนวยที่วดั ครั้ง
ความถี่ในการเก็บขอมูลและ
รายงาน

ทุก 3 เดือน

กระบวนการจัดเก็บขอมูล หนวยงาน ก เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน
ผูจัดเก็บขอมูล คุณ…….
ผูตั้งเปาหมาย คุณ…….
ผูรับผิดชอบตัวชี้วดั คุณ…….
ขอมูลปฐาน (ปงบประมาณ 47) 5 ครั้ง
เปาหมาย (ปงบประมาณ 48) 6 ครั้ง

•การจัดฝกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรูใหม เปนการอบรม
ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน
•บุคลากรภายในหนวยงาน หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชัว่คราว

รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template)ตัวอยาง



ความหมายของตัวชี้วดั •

วัตถุประสงคของตัวชี้วดั ความสําเร็จในการถายทอดองคความรูและทักษะใหมๆในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการ

ความถี่ในการเกบ็ขอมลูและรายงาน ทุก 3 เดือน

กระบวนการจัดเกบ็ขอมูล หนวยงาน ก เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงาน

ผูจัดเก็บขอมูล คุณ…….
ผูรบัผิดชอบตัวชี้วัด คุณ…….

•การจัดฝกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรูใหม เปนการอบรมใหแก
บุคลากรภายในหนวยงาน
•บุคลากรภายในหนวยงาน หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราว

เดือน ลําดับ เรื่องทีจ่ดัฝกอบรม หมายเหตุ

ต.ค. – ธ.ค. 47

ม.ค. – มี.ค. 48

เม.ย. – ม.ิย. 48

ก.ค. – ก.ย. 48

รวม

ตัวชี้วดั: จํานวนครั้งในการจดัฝกอบรมบคุลากรในวิทยาการ/ความรูใหม

ตารางการจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดตัวอยาง



แผนยุทธศาสตรจังหวัดปทุมธานี ป 2548

“ปทุมธานีเปนเมืองศูนยกลางการ
ศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี 
เสริมสรางความเขมแข็งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”วิส

ยั
ท
ัศ
น
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1. การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและ
วิจัย 

4. เปนแหลงทองเทีย่ว
ที่เชื่อมโยงการเรียนรู
แบบบูรณาการ

3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ผูประกอบการและ
ผูผลิตชุมชน ที่เขมแข็งและมี
ความสามารถในการแขงขัน2. จังหวัดปทุมธานี

เปนเมืองที่นาอยู 

ป
ระ
เด
็น
ย
ทุ
ธศ
าส
ต
ร

ก
ล
ุม
จัง
ห
วัด
ภ
าค
ก
ล
าง
ต
อน
บ
น 1.พัฒนาความรูและการจัดการ

ทางดานเทคโนโลยี เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในการพัฒนาสนิคา
เกษตรและอตุสาหกรรม

2.การผสมผสานทักษะกับ
ความรูในการพัฒนาสินคา
เชิงวัฒนธรรมและสงเสริม
การทองเที่ยวมรดกโลก

4.ศูนยกลางเชื่อมโยงรับและ
กระจายสินคาระหวางภาคตางๆ

3.สรางแรงจงูใจ
และดึงดูดผูเชี่ยวชาญทั้งใน
และตางประเทศมาอยูใน
พื้นที่ เพื่อใหเปนศูนยกลาง

การวิจัยและพัฒนา

จังหวัดปทุมธานี กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน

ตัวอยาง



14. มีสถานพยาบาล

ที่ไดมาตรฐานสากล

Strategy  Map จังหวดัปทุมธานี

การบรูณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวิจัย 

จังหวัดปทุมธานีเปนเมืองที่นาอยู มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และผูผลิตชุมชน ที่เขมแข็งและมี

ความสามารถในการแขงขัน

เปนแหลงทองเทีย่วที่เชื่อมโยง
การเรยีนรูแบบบรูณาการ

9.ชุมชนและ

ผูรับบริการไดรับการ

ถายทอดความรู จาก

งานวิจัย/ วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3.

10.สถาบันการ 

ศึกษาในทุก

ระดบัไดรับ

การพัฒนา

26.มีการพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ กลไกในการ

ดูแลสิง่แวดลอม

30.มีการ
ถายทอด
เทคโนโลยี
ใหมๆ 
ใหกับ 

SME อยาง
ตอเนื่อง

31.การสรางเครือขายใหมี
ความเขมแขง็

33.การทําให
ผูประกอบการและผูผลิต
ชุมชนเขาถึงแหลงเงินทนุ

มากขึ้น

16.มีผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวมากขึ้น

1. ศูนยกลางทางดานการศึกษาและ

พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

21.ดงึสถาบัน
การศึกษาใหเขามา
มีสวนรวมกับ
ชุมชนมากขึ้น

12.มีระบบการ

คมนาคมทีส่ะดวกขึ้น

29.พัฒนาระบบความ
ปลอดภัยและระบบขอมูล
ใหทันสมัยและเหมาะสม

27.เมืองทีม่ีระบบผังเมือง
และการคมนาคมทีด่ี

4.สินคา
เกษตรมี
มูลคา
เพิ่ม

5.เพิ่มรายไดจากสนิคาชุมชน

32.เพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการและผูผลิต

ชุมชนทีม่ีอยู

7. มีคาใชจายจาก
การทองเที่ยวตอ

หัวเพิ่มขึ้น

35.พัฒนาเครือขาย
เชื่อมโยงทางดาน
การทองเที่ยว

34.สรางความ
เชื่อมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวอื่นใน
กลุมจังหวัด

วิสัยทัศนจังหวัด ““ปทุมธานีเปนเมืองศูนยกลางการศึกษาวิจัย การพฒันาเทคโนโลยี เสริมสรางความเขมแขง็วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต””

40. การพัฒนาระบบบริหารความรู 41. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

36. พัฒนาสิ่งอาํนวย
ความสะดวกในดาน

การทองเที่ยว

38.พัฒนาแหลง
จําหนายสินคา 

OTOP ให
เกิดขึ้นในแหลง

ทองเที่ยว

8. จํานวน
นักทองเที่ยว
เพิ่มขึน้

6.สินคาจาก
ผูประกอบการ
และผูผลิต
ชุมชนทีม่ี

มาตรฐานเปน
ที่ยอมรับ

11.มี

สิ่งแวดลอมทีด่ี

13.เมืองทีม่คีวามปลอดภัย

ของชีวติและทรัพยสิน

2.เปนเมืองทีน่าอยูสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ

39.มีงบประมาณสนับสนุนทีเ่พียงพอ

24. ผูเชี่ยวชาญ

มาอยูเพิ่มขึ้น 37. มีการ
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเทีย่ว
ของจงัหวัดให

มากขึ้น

18. แหลงทองเที่ยว
มีมาตรฐาน

19.มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในดาน

การทองเที่ยว

17. นักทองเที่ยวมี
ความพึงพอใจ

3.มีการ
ลงทุนและ
จางงานใน
ภาคอตุสาห

กรรม
เพิ่มขึน้

22.มีการศึกษาและ
หาศักยภาพของ

สถาบนัการศึกษาให
ชัดเจน

23.การสรางความรวมมือทางการศึกษาใน
ทุกระดบั

25. มีมาตรการจูงใจ

20.มีงานวิจัยเชิง

บูรณาการรวมกัน 28.พัฒนาสถาบันการศึกษา
และสถานพยาบาลใหได

มาตรฐาน

15.มีสถาบนัการศึกษาในทุกระดับ

ที่มคีณุภาพมาตรฐานในระดบัชาติ
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ระบบประเมินผลของจังหวดัปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ จํานวน
เปาประสงค

จํานวน
ตัวชี้วัด

9 12

10 14

8 11

11 12

3 3

รวม 41 52

1. การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวิจัย 

2. จังหวัดปทุมธานีเปนเมือง
ที่นาอยู 

4. เปนแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยง
การเรียนรูแบบบูรณาการ

3. มีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ผูประกอบการและผูผลติ

ชุมชน ที่เขมแข็งและมีความสามารถใน
การแขงขัน

มิติดานพัฒนาองคกร

ตัวอยาง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. การบูรณาการระหวางสถาบันการศึกษาและวิจัย 

จํานวน 9 เปาประสงค จํานวน 12 ตัวชี้วัดประเดน็ยทุธศาสตรที1่ (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอยาง



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2. จังหวัดปทุมธานีเปนเมืองที่นาอยู 

จํานวน 10 เปาประสงค จํานวน 14 ตัวชี้วัดประเดน็ยทุธศาสตรที2่ (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอยาง



จํานวน 8 เปาประสงค จํานวน 11 ตัวชี้วัดประเดน็ยทุธศาสตรที3่ (จังหวัดปทุมธานี)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผูผลิตชุมชนที่
เขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน

ตัวอยาง



จํานวน 11 เปาประสงค จํานวน 12 ตัวชี้วัดประเดน็ยทุธศาสตรที4่ (จังหวัดปทุมธานี)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. เปนแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรูแบบบูรณาการ
ตัวอยาง



มิติดานพัฒนาองคกร

จํานวน 3 เปาประสงค จํานวน 3 ตัวชี้วัดมิติดานพัฒนาองคกร (จังหวัดปทุมธานี)

ตัวอยาง



บทบาท หนาที่ และ
ภารกิจที่สนับสนุน
วิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร

บทบาท หนาที่ และภารกิจที่
สนับสนุนวิสัยทัศน

และประเด็นยุทธศาสตร
ของหนวยงานตนสังกัด

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน
หนวยงาน

การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวดั
สูระดบัหนวยงาน

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรหนวยงานตนสังกัด

ตัวอยาง



2. ยกระดบัและเพิ่มขีด
ความสามารถ การ

ดําเนินการดานเศรษฐกิจ
ชุมชนและวิสาหกจิชุมชน

1. เพิ่มขีด
ความสามารถดานการ
บริหารจัดการชุมชน

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดําเนินการดาน

เศรษฐกิจชมุชนและวิสาหกิจชุมชน

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2

ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1

1. การบูรณาการระหวาง
สถาบันการศึกษาและวิจัย 

4. เปนแหลงทองเที่ยวที่
เชื่อมโยงการเรยีนรูแบบ

บูรณาการ

3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) และผูผลิตชุมชนที่
เขมแข็งและมีความสามารถในการ

แขงขนั

2. จังหวัดปทุมธานี
เปนเมืองที่นาอยู 
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วิสัยทัศน “สาํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เปนหนวยงานหลักของจังหวัดในการสงเสริมกระบวนการมสีวนรวมและ
กระบวนการเรียนรูของชุมชน เพื่อสรางพลังชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได”

แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ตัวอยาง



3.สินคาจาก
ผูประกอบการและ
ผูผลติชมุชนที่มี
มาตรฐานเปนที่

ยอมรบั

2.เพิ่มรายได
จากสินคา
ชุมชน

7.เพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการและ
ผูผลติชมุชนที่มี

อยู

8.การสงเสริมภมูิ
ปญญาทองถิ่นให
สามารถนําไปใช
ประโยชนไดเพิ่มขึ้น

4.พัฒนาศกัยภาพ
ของผูนําชุมชน

5.พัฒนาศกัยภาพ
ขององคกร

6.พัฒนาศกัยภาพ
ของเครือขาย

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ การดําเนินการดาน
เศรษฐกิจชมุชนและวิสาหกิจชุมชน

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2

ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1

9.ทําใหผูประกอบการ
และผูผลติชุมชนสามารถ

เขาถึงเงินทุน

1.ชุมชนใน
จังหวัดมคีวาม
เขมแข็ง

10.พัฒนาความรู
ความสามารถของ

บุคลากร

11. พัฒนาระบบ
ขอมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12.พัฒนา
ขวัญและ
กําลังใจ
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น
าอ
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Strategy  Map สํานกังานพฒันาชุมชนจังหวดัปทุมธานี
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ตัวอยาง



ระบบประเมินผลของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ จํานวน
เปาประสงค

จํานวน
ตัวชี้วัด

4 6

5 6

3 5

รวม 12 17

1. ชุมชนในจังหวัดมี
ความเขมแข็ง

2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ 
การดําเนินการดานเศรษฐกจิชุมชน

และวสิาหกจิชุมชน

มิติดานพัฒนาองคกร

ตัวอยาง



จํานวน 4 เปาประสงค จํานวน 6 ตวัชี้วัด

ประเดน็ยุทธศาสตรที1่ (สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัด)

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1. ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง
ตัวอยาง



ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
การดาํเนนิการดานเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

จํานวน 5 เปาประสงค จํานวน 6 ตวัชี้วัด

ประเดน็ยุทธศาสตรที2่ (สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัด)

ตัวอยาง



มิติดานการพัฒนาองคกร

จํานวน 3 เปาประสงค จํานวน 5 ตวัชี้วัด

มิตดิานการพัฒนาองคกร (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั)

ตัวอยาง



การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

วัตถุประสงคและตัวชี้วัด
ระดับบุคคล

วัตถุประสงค
และตัวชี้วัด
ของผูบังคับ   
บัญชา

Job
Description

งานที่ไดรับ
มอบหมาย
เปนพเิศษ

Personal KPI



โครงสรางของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กลุมงาน (Job Families)ของสํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัด มีจํานวน 12 กลุมงาน

พช1. พัฒนาการจังหวดั(เจาหนาที่บริหารงานพัฒนาชุมชน)

พช2. หวัหนา
ฝายอํานวยการ

พช8. หวัหนา
กลุมงานสงเสริมและพัฒนา

พช3. เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี

พช4. เจาพนักงาน
ธรุการ

พช9. นกัวิชาการ
พัฒนาชุมชน

พช10. พัฒนาการอาํเภอ(เจาหนาที่บรหิารงานพฒันาชุมชน)

พช11. นกัพัฒนาชุมชน พช12. เจาพนักงานพัฒนาชุมชน

พช6. นกัวิชาการ
พัฒนาชุมชน 6

พช5. หวัหนา
กลุมงานแผนงานและขอมูล

สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดปทุมธานี

พช7. นกัวิชาการ
พัฒนาชุมชน 6ว

ตัวอยาง



การประเมินผลระดับบุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

กลุมงาน (Job Families) จํานวนเปาประสงค จํานวนตัวชี้วัด

พช1. พัฒนาการจังหวัด(ตามตัวชี้วัดของ
สํานกังานพัฒนาชมุชนจังหวัด
ปทุมธานี)

12 17

พช2. หัวหนาฝายอํานวยการ 6 7
พช3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 3
พช4. เจาพนักงานธรุการ 1 1
พช5. หัวหนากลุมงานแผนงานและขอมูล 3 5
พช6. นกัวชิาการพัฒนาชมุชน 6 2 3
พช7. นกัวชิาการพัฒนาชมุชน 6ว 2 3
พช8. หัวหนากลุมงานสงเสรมิและพัฒนา 8 10
พช9. นกัวชิาการพัฒนาชมุชน 7 9
พช10./ 
พช11./ 
พช12

พัฒนาการอําเภอ / นักพัฒนาชุมชน / 
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 11 15

รวม 54 73

ตัวอยาง



เปาประสงคประเดน็ยุทธศาสตรที1่ (สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัด)

ตัวชี้วดับุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานี

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1. ชุมชนในจังหวัดมีความเขมแข็ง

ตัวชี้วดัสํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานี

ตัวอยาง



ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ
การดําเนนิการดานเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน

เปาประสงคประเดน็ยุทธศาสตรที2่ (สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัด)

ตัวชี้วดับุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานีตัวชี้วดัสํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานี

ตัวอยาง



มิติดานการพัฒนาองคกร

มิตดิานการพัฒนาองคกร (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดั)

ตัวชี้วดับุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานีตัวชี้วดัสํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานี

ตัวอยาง



ประสิทธิภาพการดําเนนิงาน

เปาประสงคประสิทธิภาพการดําเนนิงาน
ตัวชี้วดับุคคลภายใตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทมุธานี

ตัวอยาง



www.opdc.go.th


	Individual Scorecard�การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย�ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
	แนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
	กระบวนการในการวางระบบฯ ในระดับสำนัก / กอง และระดับบุคคล
	การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัดสู่ระดับหน่วยงาน
	การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
	การแปลงระบบประเมินผลจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
	ในตัวชี้วัดทุกตัว และทุกระดับ จะมีการจัดทำรายละเอียดของตัวชี้วัด (KPI Template)
	ตัวชี้วัด:  จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรู้ใหม่
	ตัวชี้วัด:  จำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรมบุคลากรในวิทยาการ/ความรู้ใหม่
	แผนยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ปี 2548
	ระบบประเมินผลของจังหวัดปทุมธานี
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ผลิตชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบบูรณาการ
	มิติด้านพัฒนาองค์กร
	    การแปลงระบบประเมินผลจากระดับจังหวัด�สู่ระดับหน่วยงาน
	แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
	ระบบประเมินผลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
	การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
	โครงสร้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
	การประเมินผลระดับบุคคลภายใต้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

