แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
(เกณฑ์การประเมิน) การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

สานักงาน ก.พ.ร.
กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

1

คาชี้แจง
แนวทางในการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เป็นการกาหนดค่าเป้าหมายที่นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน
เพื่ อให้ เกิ ดความพยายามในการท างานให้ มี ผลการปฏิ บั ติ งานสู งกว่ าที่ เคยปฏิ บั ติ มาและสามารถด าเนิ นการได้ โดยใน
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กาหนดเกณฑ์การประเมินในระดับตัวชี้วัด
ที่เทียบกับค่าเป้าหมายเป็น 3 ระดับ ได้แก่
100
คะแนน
• เป้าหมายขั้นสูง
(เป็นค่าเป้าหมายในระดับทีส่ ูงกว่าปกติ สามารถบรรลุเป้าหมายได้)
75
คะแนน
• เป้าหมายมาตรฐาน
(เป็นค่าเป้าหมายที่กาหนดในแผนการทางานของปีปัจจุบัน)
50
คะแนน
• เป้าหมายขั้นต้น
(เป็นเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา)
โดยมี หลั กการคิ ดคะแนนจากการเที ยบบั ญญั ติ ไตรยางศ์ ระหว่ างผลการด าเนิ นงานจริ งกั บค่ าเป้ าหมาย
ทั้ง 3 ระดับ และหากตัวชี้วัดมีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายขั้นต้นที่ตั้งไว้ จะได้คะแนนเป็นศูนย์
ทั้งนี้ ในการกาหนดค่าเป้าหมาย ควรพิจารณาค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๓ แผน แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนบูรณาการ
และเอกสารงบประมาณ รวมทั้ง ข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานของส่วนราชการด้วย
ในการนี้ สานักงาน ก.พ.ร. โดยกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒ นาระบบราชการ จึงได้
จัดทาแนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (เกณฑ์การประเมิน) ดังกล่าวขึ้น เป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับส่วนราชการ
ใช้ป ระกอบการพิจารณาตั้งค่าเป้ าหมายตัวชี้วัดในการประเมินส่ว นราชการตามมาตรการปรับปรุงปประสิ ทธิภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในการกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมตามบริบ ทของแต่ละตัวชี้วัด โดยแนวทางการกาหนดค่าเป้าหมายในเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 กรณี
ได้แก่
กรณีที่ 1

กรณี ตั วชี้วัดไม่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19)
มีแนวทางการตั้งค่าเป้าหมายแบ่งเป็นรูปแบบย่อย ประกอบด้วย
1) มีแผนการดาเนินงาน (Roadmap) : ใช้เป้าหมายตามแผน Roadmap (หน้า 2)
2) ไม่มีแผนการดาเนินงาน (Roadmap) : ใช้ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Baseline Data) (หน้า 5)
3) การสารวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ : ใช้ค่ามาตรฐานกลางที่กาหนด (หน้า 9)

กรณีที่ 2

กรณี ตั วชี้ วัด ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019
(โควิด 19)
มีแนวทางการตั้งค่าเป้าหมายแบ่งเป็นรูปแบบย่อย ประกอบด้วย
1) ได้รับผลกระทบเชิงบวก ทาให้ผลการดาเนินงานปีล่าสุด ดีขึ้นกว่าปกติ (หน้า 10)
2) ได้รับผลกระทบเชิงลบ ทาให้ผลการดาเนินงานปีล่าสุด ลดลงกว่าปกติ (หน้า 11)
โดยมีรายละเอียดในการกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละกรณี ดังนี้
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1

กรณีตัวชี้วัดไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบที่ 1 หากส่วนราชการมีแผนการดาเนินงาน (Roadmap) ให้ใช้เป้าหมายตามแผนมาประกอบการพิจารณา
กาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แบ่งเป็น 3 รูปแบบย่อย ดังนี้
รูปแบบที่ 1.1 มีแผนการดาเนินงาน (Roadmap) แบบไม่นับผลการดาเนินงานสะสมจากปีที่ผ่านมา
ตัวอย่าง : แผนงาน (Roadmap)
ปี
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

2565

2566

2567

60

80

100

หลักการ : ในกรณีผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) น้อยกว่าเป้าหมายตามแผนปี 2565
1) เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) = ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564)
2) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) = เป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนปี 2565
3) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) = เป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนปี 2566 หรือกาหนด
ค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม (Tailor Made)
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

50
(ผลการดาเนินงานปี 64)

60
(เป้าหมายตามแผน ปี 65)

เป้าหมายขั้นสูง (100)
• 80 (เป้าหมายตามแผน ปี 66) หรือ
• 60 + X (Tailor made :เป้าหมาย
มาตรฐาน + X)

ทั้งนี้ หากผลการดาเนินงานปี 2564 ทาได้มากกว่าเป้าหมายตามแผนปี 2565 แล้ว ไม่จาเป็นต้อง
น าเป้ า หมายตามแผนปี 2565 มาพิ จ ารณา โดยใช้ เป้ าหมายตามแผนในปี ถั ดไป (ปี 2566) มา
พิจารณาแทน หรือกาหนดค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม (Tailor Made)
การกาหนดค่าเป้าหมาย (ผลการดาเนินงานปี 2564 มากกว่า เป้าหมายตามแผนปี 2565 แล้ว)
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

70
(ผลการดาเนินงานปี 64)

70 + X
(Tailor made)

เป้าหมายขั้นสูง (100)
• 80 (เป้าหมายตามแผน ปี 66) หรือ
• 70 + Y (Tailor made)

หากค่า X จากเป้าหมายมาตรฐานไม่สูง สามารถกาหนดค่า Y = 2X ได้

หมายเหตุ: 1) การใช้ผลการดาเนินงานปี ล่าสุด (2564) ตั้งเป็นค่าเป้าหมายขั้นต้นอยู่บนเงื่อนไขว่า
เป้าหมายการดาเนินงานปี 2565 ต้องไม่นับสะสมจากผลการดาเนินงานปี 2564 เท่านั้น
2) กรณีผลการดาเนินงานต่าหรือสูงกว่าแผนมาก ควรพิจารณาการกาหนดค่าเป้าหมาย
เป็นรายกรณี โดยอาจพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง (baseline data) แทน

3

รู ปแบบที่ 1.2 มี แผนการด าเนิ นงาน (Roadmap) แบบนั บผลการด าเนิ นงานสะสม (เป็ นการนั บผลการด าเนิ นงาน
ปี 2565 สะสมจากผลการดาเนินงานปี 2564)
ตัวอย่าง : แผนงาน (Roadmap) จานวนตาบลที่ได้รับการพัฒนา (นับตาบลที่ถูกพัฒนาในปีก่อน
มารวมกับตาบลใหม่ที่ถูกพัฒนาเพิ่มในปีนี้ด้วย)
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายตาม
แผนรายปี

2562
120 ตาบล

2563
360 ตาบล
(นับสะสม)

2564
1,180 ตาบล
(นับสะสม)

2565
3,240 ตาบล
(นับสะสม)

2566
4,500 ตาบล

(ต้องทาเพิ่มจากปี 64 =
1,240 ตาบล (3,240-2,000)

ผลการ
ดาเนินงาน

120 ตาบล

385 ตาบล

2,000 ตาบล

(นับสะสมจากปี 62
= ทาเพิ่ม 265
ตาบล)

(นับสะสมจากปี 63
= ทาเพิ่ม 1,615 ตาบล)

หลักการ : ในกรณีผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) มากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายตามแผนปี 2564
1) เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) = ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) + X เสมอ (โดยค่า X
สามารถก าหนดได้ หลายวิ ธี เช่ น ใช้ ค่ าอั ตราการเติ บโต (Growth) หรื อ Interval จากผล
การดาเนินงานย้อนหลัง)
2) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) = เป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนปี 2565
3) เป้ าหมายขั้น สูง (100 คะแนน) = เป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผนปี 2566 หรือกาหนด
ค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม (Tailor Made)
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

2,000 (ผลปี 64) + X
(เช่น X = growth/interval เฉลี่ย
ของผลการดาเนินงาน 62-64)

3,240
(เป้าหมายตามแผน ปี 65)

เป้าหมายขั้นสูง (100)
• 4,500 (เป้าหมายตามแผนปี 66)
หรือ
• 3,240 + Y (tailor made)

การคิด growth/interval เฉลี่ย คิดจากผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (62-64)
ดังนัน้ จะมีค่า growth/interval 2 ค่า คือ ค่า 62->63 กับ ค่า 63->64 เอามาเฉลี่ยกัน

หมายเหตุ: 1) หากเป้าหมายขั้นต้น (ผลการดาเนินงานปี 2564 + growth/interval เฉลี่ย) มีค่าสูง
เกินกว่าเป้าหมายมาตรฐาน (เป้าหมายตามแผนปี 2565) สามารถปรับค่าเป้าหมาย
มาตรฐานได้ตามความเหมาะสม
2) กรณี ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) ต่ากว่าเป้าหมายตามแผนมาก ควรพิจารณา
กาหนดค่าเป้าหมายเป็นรายกรณี เช่น ผลปี 2564 ยังทาได้ไม่ถึงเป้าหมายตามแผนปี
2564 ค่ อ นข้ า งมาก อาจน าเป้ า หมายตามแผนปี 2564 มาก าหนดเป็ น เป้ าหมาย
มาตรฐาน และขยับเป้าหมายตามแผนปี 2565 เป็นเป้าหมายขั้นสูง เป็นต้น
ตัวอย่าง : ผลปี 2564 ทาได้ = 500 ตาบล จากแผนปี 2564 = 1,180 ตาบล
เป้าหมายขั้นต้น (50)
500 (ผลปี 64) + X

เป้าหมายมาตรฐาน (75)
1,180
(เป้าหมายตามแผน ปี 64)

เป้าหมายขั้นสูง (100)
3,240
(เป้าหมายตามแผนปี 65)
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ปแบบที่ 1.3 มีแผนการดาเนิน งาน (Roadmap) ระบุเป้าหมายเท่ากันทุกปี (แผนกาหนดเป้าหมายเท่ากันทุกปี
หรือมีเป้าหมายตามงบประมาณที่ส่วนราชการได้รับ)
ตัวอย่าง : แผนงาน (Roadmap)
ปี
แผน (จานวนวิจยั )
ผล

2562
10
8

2563
10
9

2564
10
8

2565
10

2566
10

หลักการ : ในกรณีผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) หรือผลการดาเนินงานย้อนหลังส่วนใหญ่ทาได้
ต่ากว่าแผน
1) เป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) = ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564)
2) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) = เป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผน
3) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) = เป้าหมายมากกว่าที่วางไว้ตามแผน (เป้าหมายแผน+x)
หรือ เป้าหมายตามแผน + เงื่อนไขเชิงคุณภาพ
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

8 เรื่อง
(ผลการดาเนินงานปี 64)
(กรณี ผลการดาเนินงานปี 64
ต่ากว่าแผน)

10 เรื่อง
(เป้าหมายตามแผน/
ตามงบฯที่ได้)

10+X เช่น
• 11 เรื่อง หรือ
• 10 เรื่อง + มีการนาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

X = ผลผลิตที่ทาได้มากกว่าแผน หรือมีเงื่อนไขเชิงคุณภาพเพิ่มเติม

กรณี ผลการดาเนินงานปี 2564 ทาได้มากกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผน ควรพิจารณาจาก
ข้อมูลพื้นฐานผลการดาเนินงานย้อนหลั ง (Baseline Data) ว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ส่วนราชการจะ
สามารถดาเนินการได้มากกว่าแผนหรือไม่ หากที่ผ่านมาส่วนราชการสามารถดาเนินการได้มากกว่า
แผนเสมอ อาจนาเป้าหมายที่กาหนดไว้ตามแผน มากาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) แทน
เช่น แผนงาน (Roadmap)
ปี
แผน (จานวนวิจัย)
ผล

2561
10
11

2562
10
11

2563
10
12

2564
10
11

2565
10

การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

10 เรื่อง
(เป้าหมายตามแผน/ตามงบฯที่ได้)

11 เรื่อง
(ผลการดาเนินงานปี 64)

11 + X
(tailor made)

ทั้งนี้ ควรพิจารณาเหมาะสมของตัวชี้วัดนั้น ๆ ด้วยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดาเนินการได้มากกว่าแผน
เหมือนปีที่ผ่านมา

5

รูปแบบที่ 2 หากส่วนราชการไม่มีแผนการดาเนินงาน (Roadmap) (หรือผลการดาเนินงานทาได้บรรลุแผนแล้ว)
ให้พิจารณาจากข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Baseline Data) ของส่วนราชการ ในการกาหนด
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 รูปแบบย่อย ดังนี้
รูปแบบที่ 2.1 ผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลังดีขึ้นเรื่อย ๆ
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของแรงงานที่
ได้รับบรรจุงานใน
ประเทศ
Interval เฉลี่ย = 6.06

2561 2562

2563

2564

71.78 74.49 81.99 86.61

ร้อยละของแรงงาน
ที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ
90
86.61

85

+7.5

+4.62

การคิด growth/interval เฉลี่ย คิดจากผลการดาเนินงาน
3 ปียอ้ นหลัง (62-64) ดังนั้น จะมีค่า growth/interval 2 ค่า
คือ ค่า 62->63 กับ ค่า 63->64 เอามาเฉลีย่ กัน

81.99

80
75

74.49

71.78

70
ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

หลักการ : 1) ใช้ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) กาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)
2) การกาหนดระยะห่าง (Interval) ระหว่างค่าเป้าหมายแต่ละขั้น สามารถกาหนดได้หลายวิธี
โดยให้ พิ จารณาตามความเหมาะสม (Tailor Made) หรื อใช้ ค่าอัตราการเติ บโต (Growth)/
Interval เฉลี่ย มาใช้ตง้ั เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) และเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน)
3) ควรพิจารณาความเหมาะสมของค่า Growth/Interval เฉลี่ย ว่ามีอัตราการเพิ่มสูงหรือต่า
หากมีค่าค่อนข้างต่า อาจกาหนดให้ “ผลการดาเนินงานปีล่าสุด + Growth” ไว้ที่เป้าหมาย
มาตรฐาน แต่หากมีค่าค่อนข้างสูง อาจกาหนด “ผลการดาเนินงานปีล่าสุด + Growth” ไว้ที่
เป้าหมายขั้นสูง และกาหนดค่ากลางระหว่างเป้าหมายขั้นต้น-ขั้นสูง ไว้ที่เป้าหมายมาตรฐาน
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

86.61
(ผลการดาเนินงานปี 64)

86.61 + X (Tailor made)
เช่น 86.61+ 3.03 (Interval เฉลี่ย/2)
= 89.64 (ค่ากลาง)

86.61 + Y (Tailor made)
เช่น 86.61+6.06 (Interval เฉลี่ย)
= 92.67

หมายเหตุ: 1) หากตัวชี้วัดได้รับผลกระทบหรือมีความแปรผันตามปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ สามารถใช้ข้อมูลตัวเลขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
กาหนดค่าเป้าหมาย (ทั้งนี้ ต้องเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือ หรือมีข้อมูลอ้างอิง)
2) หากพิจารณาแล้วพบว่า ในปี 2565 ตัวชี้วัดได้รับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยภายนอก เช่น
การถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ และมีแนวโน้มสูงที่ผลการดาเนินงานจะลดต่าลง อาจนาผล
การดาเนินงานปีล่าสุด (2564) ขยับไปไว้ที่เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75 คะแนน) แทน เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

85.40
(86.61 - อัตราการขยายตัวของ
ตลาดแรงงานที่ร้อยละ 1.21

86.61
(ผลการดาเนินงานปี 64)

86.61 + Y
(Tailor made)
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รูปแบบที่ 2.2 ผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลังต่าลงเรื่อย ๆ
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานประกอบ
กิจการที่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ
อัตราการลด

2562

2563

2564

77.15

71.54

55.55

-0.07

-0.01

หลักการ : 1) ใช้ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) กาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)
2) ใช้ ผลการด าเนิ น งานปี ที่ ท าได้ ดี ที่ สุ ด (พิ จารณาจากผลการด าเนิ นงาน 3 ปี ย้ อนหลั ง)
กาหนดเป็นเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) หรือเป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) ขึ้นอยู่กับ
บริบทของตัวชี้วัด เช่น ความยากง่ายในการดาเนินงาน หรือผลต่างระหว่างผลการดาเนินงาน
ปีล่าสุด (ปี 2564) กับผลการดาเนินงานที่ดีที่สุดที่เคยทาได้ มีค่าต่างกันมากน้อยอย่างไร
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

55.55
(ผลการดาเนินงานปี 64)

X (Tailor made)

Y (Tailor made)

เป้ า หมายมาตรฐาน และขั้ น สู ง :Tailor made โดยการใช้ ผ ลการด าเนิ น งานที่ ท าได้ ดี ที่ สุ ด 3 ปี
ย้อนหลัง มากาหนดเป็น เป้าหมายมาตรฐานหรือเป้าหมายขั้นสูง ค่าใดค่าหนึ่ง โดยให้พิจารณาจาก
ความยากง่ายของตัวชี้วัดหรือบริบทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดนั้น ๆ เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)
55.55
(ผลการดาเนินงานปี 64)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

Tailor made
77.15
เช่น ค่ากลางระหว่างเป้าหมาย
(ผลการดาเนินงานที่ทาได้ดีทสี่ ุด 3 ปี
ขั้นต้น-ขั้นสูง หรือค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง)
ผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง)
หรือ

55.55
(ผลการดาเนินงานปี 64)

77.15
(ผลการดาเนินงานที่ทาได้ดี
ที่สุด 3 ปีย้อนหลัง)

77.15 + X
(Tailor made)
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รูปแบบที่ 2.3 ผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลังขึ้น ๆ ลง ๆ
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประกอบตัวชี้วดั
ร้อยละจานวนคาขอ
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
Growth/Interval

2562

2563

2564

ร้อยละจานวนคาที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ
86

85

84

85.00

80.05

83.14

- 4.95

+3.09

83.14

82

80.05

80
78
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

หลักการ : 1) ใช้ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (2562 - 2564) กาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น
(50 คะแนน)
2) ใช้ค่าอัตราการเติบโต (Growth) ปีปกติ คือปีที่มีผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (Growth/Interval
ค่ าบวก) มาก าหนด Interval ในการตั้ งเป้ าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) (เป้ า หมาย
มาตรฐาน = เป้าหมายขั้นต้น + Growth/Interval ค่าบวก)
3) เป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) ให้พิจารณาความเหมาะสม (Tailor Made)
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

82.73
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง)

85.82
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
82.73 + Interval ค่าบวก (+3.09))

X
(Tailor made)

หมายเหตุ: หาก Growth/Interval ค่าบวก มี ค่าค่อนข้ างสู ง หรือห่ างจากค่ าเฉลี่ ยผลการด าเนิ นงาน
3 ปี ย้ อนหลั ง (เป้ าหมายขั้ นต้ น) ค่ อนข้ างมาก อาจขยั บ “เป้ าหมายขั้ นต้ น + Growth/
Interval ค่าบวก” ไปไว้ที่เป้าหมายขั้นสูงแทน เช่น
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละจานวนคาขอที่พจิ ารณาแล้วเสร็จ
Growth/Interval

2562

2563

2564

85.00

80.05 91.40
- 4.95 +11.35

เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

85.48
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย
3 ปีย้อนหลัง)

X (Tailor made)
เช่น ค่ากลางระหว่าง
เป้าหมายขั้นต้น-ขั้นสูง

96.83
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
85.48 + Interval ค่าบวก (+11.35))
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รูปแบบที่ 2.4 ผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง บางปีมีค่าสูงขึ้นหรือต่าลงผิดปกติ
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
2561
ประกอบตัวชี้วัด
ร้ อยละของผู้ สู งอายุ
56.4
ที่มีงานทา
Growth/Interval

2562

2563

2564

60
50

ร้อยละของแรงงานผู้สูงอายุมีงานทา
56.4

43.3

21.21

45.72

30

- 22.1

+24.51

10

45.72

43.3

40

21.21

20
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

หลักการ : 1) ให้ตัดผลการดาเนิ นงานในปีที่ผิดปกติออก (ไม่นับผลการดาเนินงานปีที่ผิดปกติ) ทั้งนี้
ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทาให้ผลการดาเนินงานปีนั้นผิดปกติ และ
สมควรตัดผลการดาเนินงานปีนั้น ๆ ออกหรือไม่
2) ใช้ค่ าเฉลี่ ย ผลการด าเนิน งาน 3 ปี ย้อ นหลั ง (น าผลปี 2561 มาคานวณแทนปี ที่ ตั ดผล
การดาเนินงานผิดปกติออกไป) กาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน)
3) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) และเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสม (Tailor Made) เช่น ใช้ค่าที่ดีที่สุ ดที่เคยทาได้ หรือเป้าหมายขั้นต้น +
Growth/Interval ค่าบวก เป็นต้น
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

48.47
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
61,62,64) (ตัดผลปี 63 ที่ผิดปกติออก)

X
(Tailor made)

Y
(Tailor made)

รูปแบบที่ 2.5 ผลการดาเนินงานย้อนหลังสูงมากจนใกล้ถึงร้อยละ 100
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐาน
2562 2563 2564
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานประกอบกิจการ
99.42 98.88 99.55
กลุม่ เสี่ยงทีผ่ ่านการตรวจ

หลักการ : 1) การกาหนดเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) ให้พิจารณาผลการดาเนิน 3 ปีย้อนหลัง โดยหาก
ผลการดาเนิ นงาน 3 ปีย้อนหลัง ดีขึ้นเรื่อย ๆ หรือ ต่าลงเรื่อย ๆ ให้ใช้ผลการดาเนินงานปี
ล่าสุด (ปี 2564) มากาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น หรือ หากผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง
ขึ้น ๆ ลง ๆ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง มากาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น
2) กาหนดเป้าหมายขั้นสูง (100 คะแนน) โดยใช้ค่า ร้อยละ 100
3) เป้าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) ใช้ค่ากึ่งกลางระหว่างเป้าหมายขั้นต้น และขั้นสูง
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

99.28
(ค่าเฉลี่ยผลการดาเนินงาน 3 ปี
ย้อนหลัง)

99.64
(ค่ากลางระหว่างเป้าหมาย
ขั้นต้น-ขั้นสูง)

100
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หมายเหตุ : 1) ควรพิจารณาความเป็นไปได้ หรือความเหมาะสมของตัวชี้วัดนั้น ๆ ด้วย ว่ามีความเป็นไปได้
ที่จะทาได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 หรือไม่
2) กรณีตัวชี้วัดเป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการให้ครบถ้วนตามระเบียบ/กฎหมาย ควรกาหนด
เป้าหมายขั้นสูง ร้อยละ 100 เช่น
ข้อมูลพืน้ ฐาน
2562 2563 2564
ประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของแรงงานต่างด้าวได้รับ
83.42 91.67 96.82
ใบอนุญาตทางาน
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

96.82
(ผลการดาเนินงานปี 64)

98.41
(ค่ากลางระหว่างเป้าหมาย
ขั้นต้น-ขั้นสูง)

100

รูปแบบที่ 3 หากเป็ น ตั วชี้ วั ด การส ารวจความเชื่ อ มั่ น /ความพึ งพอใจ ให้ ใ ช้ ค่ า มาตรฐานกลางในการกาหนด
เป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้
หลักการ : กาหนดค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์กลางที่ใช้ร่วมกันทั้งการสารวจโดยส่วนราชการเอง และการสารวจ
โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party)
การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

80

85

90

หมายเหตุ : หากผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมามี ค่ า ต่ ากว่ า หรื อ สู งกว่ าเกณฑ์ ม าตรฐานกลางมาก
อาจพิ จารณาเป้ าหมายตามความเหมาะสม โดยน าข้ อ มู ลผลการด าเนิ นงานย้ อนหลั ง
(Baseline Data) มาประกอบการพิจารณา
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กรณีตัวชี้วัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปแบบที่ 1 กรณี ตัวชี้วัด ที่ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ในเชิงบวก ทาให้ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (ปี 2564) ดีขึ้นกว่าปกติ
เช่น อัตราผู้ เสี ยชี วิตจากอุ บั ติ เหตุ ทางถนน ค่ า PM2.5 เนื่ องจากมี การจากั ดการเดิ นทาง การจากัด พื้ นที่
เข้าออกจังหวัด / กทม. ทาให้มีผลการดาเนินงานดีขึ้น
หลักการ : 1) การกาหนดค่าเป้าหมาย ให้ ตัดผลการดาเนินงานปีล่าสุด (2564) ที่มีผลการดาเนินงานสูง
ผิดปกติออก และใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลังปี 2561 - 2563 มาคานวณ
(ทั้งนี้ หากเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ให้ตัดผลการดาเนินงาน
ปี 2563 ออกด้วย และใช้ข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลั งปี 2560 - 2562 มาคานวณ
ค่าเป้าหมายแทน)
2) การกาหนดเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) ให้พจิ ารณาจากผลการดาเนิน 3 ปีย้อนหลัง โดย
• ทางเลือกที่ 1 ให้ใช้ผลการดาเนินงาน ปี 2563 มากาหนดเป็นเป้าหมายขั้นต้น (หากเป็น
ตั วชี้ วั ดที่ ได้ รั บผลกระทบต่ อเนื่ องมาตั้ งแต่ ปี 2563 ให้ ตั ดผลปี 2563 ออก และใช้ ผ ล
การดาเนินงานปี 2562 มากาหนด)
• ทางเลือกที่ 2 ให้ ใช้ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 – 2563) มากาหนด
เป็นเป้าหมายขั้นต้น (หากเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 ให้ตัดผล
ปี 2563 ออก และใช้ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2560 – 2562) มากาหนด)
3) หากส่วนราชการมีแผนระยะยาว/แผนการดาเนินงาน (Roadmap) ให้นาเป้าหมายตาม
แผนมาพิจารณาในการกาหนดเป้าหมายมาตรฐานและเป้าหมายขั้นสูงตามความเหมาะสม
ตัวอย่าง : แผนงาน (Roadmap)
ปี
ค่าเป้าหมาย

2563
21

2564
18

2565
16

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
อัตราผูเ้ สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ต่อประชากรแสนคน
Interval

2560
33.11

2561
31.48

2562
31.99

2563
26.98

-1.63

-0.51

+5.01

2564
XX

การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

32.19
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง 60 - 62)
(ตัดผลปี 63,64 ออก)

X
(Tailor made)
เช่น ค่ากลางระหว่างเป้าหมาย
ขั้นต้นกับขั้นสูง

16
(เป้าหมายตามแผนปี 65)
หรือ
Y (Tailor made)
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รูปแบบที่ 2 กรณี ตัวชี้วัด ที่ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) ในเชิงลบ ทาให้ผลการดาเนินงานปีล่าสุด (ปี 2564) ลดลงกว่าปกติ
เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว และตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
หลักการ : 1) การกาหนดเป้าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) อาจกาหนดจากผลการดาเนินงานปี 2564
หรือหากพิจารณาตามบริบทของตัวชี้วัด นั้น ๆ แล้ ว พบว่า มีแนวโน้มที่จะสามารถ
ฟื้นฟูผลงานให้กลั บมาดีขึ้น อาจกาหนดเป้าหมายขั้นต้นสูงกว่าค่าผลการดาเนินงาน
ปี 2564 (ผลการดาเนินงานปี 2564 + X) หรือใช้ค่าอื่น ๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
2) กาหนดเป้ าหมายมาตรฐาน (75 คะแนน) และเป้าหมายขั้ นสู ง (100 คะแนน) ตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาข้อมูลผลการดาเนินงานย้อนหลัง (Baseline Data) ของ
ส่วนราชการ เช่น ใช้ค่าเฉลี่ยการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง หรือ ใช้ค่าผลการดาเนินงาน
ที่ ดี ที่ สุ ดที่ เคยท าได้ มากาหนด เป็ นต้ น หรือ หากส่ วนราชการมี แผนการด าเนิ น งาน
(Roadmap) สามารถใช้ค่าเป้าหมายตามแผนมากาหนดตามความเหมาะสม
3) ควรพิจารณาว่าส่วนราชการมีมาตรการ/แผนงานโครงการที่สนับสนุนให้การดาเนินงาน
สามารถกลับสู่สถานการณ์ปกติและมีความเป็นไปได้ที่ผลการดาเนินงานปี 2565 จะ
สามารถกลับมาใกล้เคียงผลการดาเนินงานปีปกติ (ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)) มากน้อยแค่ไหน เพื่ อพิ จารณากาหนด
ค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
รายได้จากการท่องเที่ยว

2560

2561

2562

2563

2,665,051 3,033,472 3,010,544.13 1,443,054.78
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2564
500,000
ล้านบาท
(ตัวเลขสมมติ)

การกาหนดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

X (Tailor made)
เช่น ผลการดาเนินงานปี 64 หรือ
ผลการดาเนินงานปี 64 +…

Y
(Tailor made)

Z
(Tailor made)

เช่น ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (62 - 64) หรือ ผลการดาเนินงาน
ที่ดีที่สุดที่เคยทาได้ เป็นต้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม

เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

500,000 +…
(ผลปี 2564+…)

1,443,054.78
(ผลปี 2563)

1,651,199.64
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
(62 - 64))
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กรณีส่วนราชการมีมาตรการ/แผนการดาเนินงาน เช่น
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ทารายได้
ท่องเที่ยว 5,096.50 ล้านบาท) โครงการกาลังใจ (759.54 ล้านบาท) การเปิดรับนักท่องเที่ยวพิเศษ
Special Tourist Visa (STV) เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้คาดว่าสามารถกระตุ้นรายได้ท่องเที่ยวเป็น
จานวน 5,856.04 ล้านบาท สามารถนาค่าดังกล่าวมาประกอบการกาหนดค่าเป้าหมาย เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

502,500
(ผลปี 2564 + growth 0.5)

505,000
(ผลปี 63 + growth 1.00)

505,856.04
(ผลปี 2564 + 5,856.04)
(growth = 1.17)

ตัวอย่าง การใช้ผลการดาเนินงานย้อนหลังมาพิจารณาค่าเป้าหมาย
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
จานวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานตามมาตรา 39 และ
มาตรา 40

2561

2562

2563

367,823

495,559

424,104

2564
350,000
(ตัวเลขสมมติ)

การกาหนดค่าเป้าหมาย เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

350,000
(ผลปี 2564)

423,221
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง (62 - 64))

495,559
(ผลการดาเนินงานที่ดีทสี่ ุด
ที่เคยทาได้)

ตัวอย่าง กรณีส่วนราชการมีแผนการดาเนินงาน
ปี
ค่าเป้าหมาย

2563
1.56

2564
1.65

2565
1.74

ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย
ได้รับการจัดการ (ล้านตัน/ปี)

2561

2562

2563

2.49

1.327

1.24

2564
1.13
(ตัวเลขสมมติ)

การกาหนดค่าเป้าหมาย เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

1.13
(ผลปี 2564)

1.74
(แผนปี 2565)

2.35
(เป้าหมายมาตรฐาน + ค่า Interval
ระหว่างเป้าหมายขั้นต้น-มาตรฐาน (0.61))

หมายเหตุ : กรณีผลการดาเนินงานต่าหรือสูงกว่าแผนมาก ควรพิจารณาการกาหนดค่าเป้าหมายเป็น
รายกรณี โดยอาจพิจารณาจากผลงานย้อนหลัง (baseline data) แทน

13

ทั้งนี้ ในการการกาหนดค่าเป้าหมาย ต้องพิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละตัวชี้วัด เช่น
ตัวชี้วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง เป็นงานสาคัญที่ต้องผลักดันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องเร่งดาเนินการ ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและผลั กดัน ให้ตัวชี้วัดดังกล่าวบรรลุผ ลสาเร็จได้ทั นต่อสถานการณ์ ดัง นั้น จึงควรกาหนด
เป้ าหมายขั้นต้น (50 คะแนน) สูงกว่าผลการดาเนินงานปี 2564 เพื่อผลักดันให้ ผลการดาเนินงาน
กลับมาใกล้เคียงกับปีปกติ เช่น
ตัวอย่าง
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามกฎหมาย
Growth/Interval

2561

2562

2563

82.48

85.43

59.44

2.95

-25.99

2564
56.00
(ตัวเลขสมมติ)

การกาหนดค่าเป้าหมาย เช่น
เป้าหมายขั้นต้น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขั้นสูง (100)

66.96
(ผลการดาเนินงานเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง (62 - 64))

69.91
(เป้าหมายขั้นต้น + Interval
ค่าบวก (2.95))

72.86
(เป้าหมายมาตรฐาน + Interval
ค่าบวก (2.95))

หมายเหตุ : ต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น สภาพเศรษฐกิจ หรือแนวโน้ม
สถานการณ์ภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น

--------------------------------------

