
 

 

กรอบแนวทางการดําเนนิการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การ 
สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลของสาํนักงาน ปปง. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  
 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มิติที่ ๔ มิติด้าน
การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที ่ ๑๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ส่วนหนึ่งกําหนดให้ สํานักงาน ปปง. ต้องมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สํานัก/กอง) ทุกหน่วยงาน และระดับบุคคล อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน 
อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.ได้กําหนดให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การสู่
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ครอบคลุมถึง 
 ๑.๑ มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การและการแสดงให้เห็นถึง
ระบบในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลเพื่อ
ผลักดันให้เกิดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 ๑.๒ มีการสื่อสาร ทําความเข้าใจอย่างทั่วถึงและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากร
ในองค์การทราบถึงวิธีการ/กระบวนการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ตามระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง 
 ๑.๓ มีการผูกมัด (Commitment) ต่อความสําเร็จ ตามเป้าหมายขององค์การ และมีความ
รับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ มาอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง 
 ๑.๔ มีการจัดทําข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลความสําเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑.๕ มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลสําเร็จตาม
ตัวชี้วัดฯ ที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ เพื่อติดตาม กํากับให้มีการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม
ขององค์การ 
 ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงจําเป็นต้องกําหนดกรอบแนวทางดําเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้
การดําเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินจากมาตรฐานที่กําหนด 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้สํานักงาน ปปง. มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามความ
รับผิดชอบของตําแหน่งงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีระบบการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามพันธกิจ
และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ปปง. ไปยังหน่วยงานระดับสํานัก/กลุ่มและระดับบุคคล 
 
 



  

 

๒ 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังในระดับกรม ระดับ
สํานัก/กลุ่มและระดับบุคคล โดยให้มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถ
วัดผลได้ในทุกระดับต้ังแต่องค์การลงไปถึงระดับบุคคล 
๓. เป้าหมายการดําเนินงาน 
 ๓ .๑ การถ่ายทอดตัวชี้ว ัดฯ ขององค์การสู ่ระดับสํานัก/กลุ ่ม โดยดําเนินการทุกสํานัก/กลุ ่ม  
(๑๒ หน่วยงาน) 
 ๓.๒ การถ่ายทอดตัวช้ีวัดฯ ของระดับสํานัก/กลุ่มลงสู่ระดับบุคคล ดําเนินการในทุกหน่วยงานของ
สํานักงาน ปปง.  
๔. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ ตามแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๕.๑ สํานัก/กลุ่มและข้าราชการทุกคน มีเครื่องมือในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่มีความ
สอดคล้องกันทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕ .๒ สํานัก/กลุ ่มและข้าราชการทุกคน มีระบบวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สํานักงาน ปปง. ทุกคน 
 ๕.๓ สํานักงาน ปปง. มีข้อมูลสําหรับการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรและการจัดสรร
สิ่งจูงใจ (Motivation) อย่างเป็นธรรม 
๖. วิธีการในกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๖.๑  การยืนยันวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงาน ปปง. 
 ๖.๒  กําหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุโดยให้มีความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ของแต่ละสํานัก / 
กลุ่มกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสํานักงาน ปปง.  
 ๖ .๓   ถ่ายทอดเป้าประสงค์ไปสู ่การปฏิบ ัต ิโดยการกําหนดตัวชี ้ว ัด  เ พื ่อให้บรรลุในแต่ละ
เป้าประสงค์ ซึ่งจะต้องสามารถวัดและกําหนดเป้าหมายของความสําเร็จได้ โดยทุกเป้าประสงค์ต้องมี
ตัวช้ีวัด เพ่ือให้เห็นความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
         ๖.๔  การตั้งค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะต้องไม่ตํ่ากว่าผลงานในอดีตและ จะ
กําหนดค่าเป้าหมายนั้นไว้ที่ระดับคะแนนไม่เกิน ๓ (จากระดับคะแนน ๕ ระดับ) 
 ๖.๕  รูปแบบของตัวชี้วัดสามารถกําหนดในหลายรูปแบบตามลักษณะงานของแต่ละบุคคล  เช่น 
กําหนดตามข้ันตอนการทํางาน (Mile – stone) ตามปริมาณของงาน และตามคุณภาพของงาน เป็นต้น 
 ๖.๖  เกณฑ์การให้คะแนนระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัด มี ๕ ระดับ ดังน้ี 
 
 



๓ 
        ระดับความสําเร็จ        ระดับคะแนน 
    ดีมาก     ๕ 
    ดี     ๔ 
    ปานกลาง    ๓ 
    ตํ่า     ๒ 
    ตํ่ามาก    ๑ 

อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทําตัวชี้วัดไม่จําเป็นต้องกําหนดระดับความสําเร็จครบทั้ง ๕ ระดับ เช่น ถ้า
กําหนดตัวชี้วัดตามขั้นตอนการทํางานที่มี ๓ ขั้นตอน อาจจะกําหนดเป็นคะแนนระดับ ๑  ระดับ ๓  และ
ระดับ ๕ เป็นต้น 
๗. วิธีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 สํานักงาน ปปง. ได้กําหนดวิธีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการโดยอ้างอิงจากคู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของสํานักงาน ก .พ.ร . มากําหนดเป็นรูปแบบและวิธีการจัดทํา
รายงานผลความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รายตัวชี้วัด ตามแบบรายงานที่สํานัก ปปง. 
กําหนด  โดยให้สํานัก/กลุ่ม ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารตามระยะเวลาที่
กําหนด   หลังจากนั ้นกลุ ่มพัฒนาระบบบริหารจะทําการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโดยมี
คณะทํางานฯ เป็นกลไกสนับสนุนการดําเนินงานและจัดทําบทสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อเสนอ
ที่ประชุมผู้บริหารต่อไป  
๘. การคํานวณการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับ
องค์การสู่ระดับสํานัก/กลุ่มและระดับบุคคล สํานักงาน ปปง. ใช้วิธีการประเมิน คือ เมื ่อผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดได้รายงานผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) แล้ว สํานัก/กลุ่ม   จะนํา
ผลคะแนนไปคํานวณเป็น"ร้อยละความสําเร็จของตัวช้ีวัด” ซึ่งมีวิธีการคํานวณ ดังน้ี 
 

คะแนนถ่วงน้ําหนัก   =   ค่าคะแนนที่ได้ X นํ้าหนัก (ร้อยละ)          ให้ใช้ทศนิยม ๔ ตําแหน่ง   
                  

                                                                        ๑oo 
  

ร้อยละความสําเร็จ  =      คะแนนที่ได้รับ     X ๑oo 
                                     คะแนนเต็ม 

 

 

  



  

 

๔ 

เมื่อได้ผลคะแนนร้อยละความสําเร็จแล้ว สามารถสรุปผลประเมินโดยมีเกณฑ์ ดังน้ี 
       ร้อยละความสําเร็จ        ผลการประเมิน 
 ๙o  - ๑oo    ดีมาก 
 ๗o  -  ๘๙    ดี 
 ๕o  -  ๖๙    ปานกลาง 
 ๓o  -  ๔๙    ตํ่า 
 ๒o  -  ๒๙    ตํ่ามาก 

๙. แผนปฏิบัติการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับ 
บุคคล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระยะเวลา ลํา
ดับ
ที่ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. ต.ค

ผลผลิต 

 

ผู้รับ     
ผิดชอบ 

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การ ถ่ ายทอด ตั วชี้ วั ดและ
เป้าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล ของสํานักงาน ปปง. 
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 
๒๕๕๔ 

               

  สื่อสารให้ข้าราชการรับทราบ
ถึงกรอบการประเมินผลและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๔ 
เพ่ื อนํ าไปใช้ ในการจั ดทํ า
ตัวชี้วัดระดับสํานักสู่ระดับ
บุคคล 

 ทบทวนการจัดทําแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ สปง. และ
เป้าประสงค ์/แผนท่ี
ยุทธศาสตร์ สํานัก/กลุ่ม 

 จัดทําตัวชี้วัดระดับสํานัก /
กลุ่มและระดับบุคคล 

             ๑. ข้าราชการที่เข้าร่วม
ประชุมทุกคนรับทราบ
ถึงวิธีการและกระบวนการ
ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก
ระดับองค์ การสู่ ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล 

๒ .  ข้าราชการท่ีเข้าร่วม
ประชุมทุกคนได้ร่วม
จั ด ทํ า ตั วชี้ วั ด ร ะ ดับ
สํานัก/กลุ่ม และระดับ
บุคคลโดยมีค่าเป้าหมาย
และเกณฑ์การประเมิน 
ส่งให้ ผอ.สํานัก/กลุ่ม 
พิจารณา  

พบ. 
 
 
 
 
 
 
 
สํานัก /
กลุ่ม 

๒. จั ดทํ าคํ า รับรองการป ฏิบั ติ
ราชการระดับสํานัก/กลุ่ม เสนอ 

             คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานกั /กลุ่ม  

พบ. /
สํานัก /



  

ระยะเวลา ลํา
ดับ
ที่ 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.

 

ผู้รับ     ผลผลิต 
ผิดชอบ ต.ค

ลปง. พิจารณาลงนาม ร่วมกับ 
ผอ.สํานัก/กลุ่ม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
จํานวน ๑๒ หน่วยงาน 

กลุ่ม 

             ๓. แต่งต้ังคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลและจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับองคก์ารสู่บคุคล 

คําสัง่แตง่ต้ังคณะทํางานฯ พบ. 

๔. รวบรวมติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ของ
สํานัก /กลุ่ม รอบ ๙ เดือน 
และ ๑๒ เดือน 
 

             สรุ ปรายงานพร้ อมบท
วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองฯ ของสํานัก 
/กลุ่ม รอบ ๙ เดือน  
และรอบ ๑๒ เดือน 

พบ. / 
คณะทํางาน 

             ๕. เสนอท่ีประชุมผู้บริหาร สํานักงาน 
ปปง. รับทราบและให้ข้อคิดเห็น
ต่อรายงานสรุปการประเมินผล
ความสําเร็จตามตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย ตามคํารับรองฯ ของ
สํานัก / กลุ่ม  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร สํานักงาน ปปง. 
ในการดําเนินงานตามคํา
รับรองฯ ของสํานัก / กลุ่ม 

พบ. / 
ผู้บริหาร 
สํานักงาน
ปปง. 

             -  ๖. นํ า ผ ลป ร ะ เ ม ิน ก า ร ปฏ ิบ ัติ
ราชการฯ ไปเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ 
สํานักงาน ปปง. 

ข้อเสนอแนะท่ีสามารถ
นําไปใช้ในการปรับปรุง
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังการ
จัดสรรสิ่งจูงใจ  

-  ข้อมูลประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรหรือ
แผนพัฒนาขีด
สมรรถนะ 

 

บก. / 
นย. 

 
        
                                          พิจารณาเห็นชอบดําเนินการ 

 
                              ลงนาม   พันตํารวจเอก............................................. 
                                                           (สีหนาท  ประยูรรัตน์) 
                                          รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 


