
แผนท่ียุทธศาสตร์ กองการเจ้าหน้าท่ี ประจ าปี พ.ศ. 2557 
1. พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าใน
การบริหารงานบุคคลในภาพรวม

กระทรวงคมนาคม 

2 ส่งเสริมการเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงท่ีมีธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ประสิทธิผล 
 

คุณภาพการ
ให้บริการ  5 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ

ภายใน 
15 

พัฒนาองค์การ 

 
 
1) ส่วนราชการมีความเชื่อม่ันใน
บทบาทการบริหารของกระทรวง 

 4) สปค. มีความพร้อมส าหรับการ
สมัครรับรางวัลด้านต่างๆ  

2) สปค. สามารถยกระดับ
มาตรฐานความโปร่งใส 

 

 11) ข้อมูลบุคลากรได้รับการปรับปรุง
ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 

 

3) บุคลากร สปค. ได้รับการพัฒนา
ด้วยวิธีการหลากหลายตามแนวทางท่ี 

ก..พ.ร./กพ. ก าหนด 

6) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อม่ัน
ว่าสปค. มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

5) บุคลากรของ สปค. มีคุณภาพชีวิต
และมีวัฒนธรรมการท างานที่ดี  

65 

15 

ขั้นตอน
ท่ี 4  

ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

ประจ า   

   8) ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ กจ. 

9) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กจ. 
เป็นไปตามป้าหมาย 

10) กระบวนงานประจ าได้รับการปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส 

 12) บุคลากร กจ. ได้รับการผลักดันให้
พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

7) ภารกิจประจ าส าเร็จลุล่วง ไม่
ผิดพลาด หรือล่าช้า 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1) ส่วนราชการมีความเชื่อม่ันในบทบาทการบริหารงาน
บุคคลของกระทรวง 

1.1 ร้อยละความเชื่อม่ันของส่วนราชการต่อบทบาท
การบริหารงานบุคคลของกระทรวง 

ร้อยละ 80 

2) สปค. สามารถยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส 2.1 ระดับคะแนนมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของ สปค. 

คะแนนระดับ 
4  

3) บุคลากร สปค. ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการหลากหลายตาม
แนวทางที่ ก..พ.ร./กพ. ก าหนด 

3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 90 

 4) สปค. มีความพร้อมส าหรับการสมัครรับรางวัลด้านต่างๆ 4.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาตนเองเพ่ือสมัครขอรับ
รางวัลด้านการบริหารงานบุคคล 

ระดับ 5 

5) บุคลากรของ สปค. มีคุณภาพชีวิตและมีวัฒนธรรมการท างาน
ที่ดี  

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสปค. ต่อคุณภาพชีวิต 
5.2  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

- ร้อยละ 85 
- ระดับ 5ละ 

6) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นว่า สปค. มี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

6.1 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการฯ ต่อความเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 75 

7) ภารกิจประจ าส าเร็จลุล่วง ไม่ผิดพลาด หรือล่าช้า 7.1 ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการปฏิบัติภารกิจประจ า ร้อยละ 95 

8) ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ กจ. 

8.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ ร้อยละ 85 

9) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ กจ. เป็นไปตามป้าหมาย 9.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 

10) กระบวนงานประจ าได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส 

10.1  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส 

ระดับ 5 

 11) ข้อมูลบุคลากรได้รบัการปรบัปรุงให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัย 

11.1  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้มี
ความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย 

ระดับ 5 

12) บุคลากร กจ. ได้รับการผลักดันให้พัฒนาตนเองด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

12.1  ระดับความส าเร็จของการผลักดันให้บุคลากรในสังกัด 
กจ. ได้พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

ระดับ 5 

การพิจารณาก าหนดตวัชี้วัดเพื่อรองรบัเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
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10.1  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 5 หน่วยนับ ระดับ เป้าหมาย   ระดับ 5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

โทรศัพท์ โทรศัพท์ 

ค าอธิบาย 
เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 12 เดือน 
 
 

การเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 แจ้งชื่อผู้แทนซึ่งจะท าหน้าที่คณะท างานเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสให้ กจ. ทราบ 

3 ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงสิ่งที่ได้ด าเนินการแล้วในปี 2556  และสิ่งที่ต้องด าเนินงานในปี 2557 

5 ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในส่วนที่เก่ียวข้องและแจ้งให้ กจ. ทราบภายในวันที่ 15 เมษายน 2557 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานความโปร่งใสในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2 ร่วมด าเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินฯ 

3 ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการประเมินตนเอง 

4 ประเมินตนเองและรายงานผลให้ กจ. ทราบ 

5 • ให้ความร่วมมือ ประสานการตรวจประเมินของคณะกรรมการฯ 
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือตรวจสอบยืนยันผลการประเมินและข้อมูลที่ใช้เป็นหลักฐาน 
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12.1  ระดับความส าเร็จของการผลักดันให้บุคลากรในสังกัด กจ. ได้พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

น้ าหนัก:  ร้อยละ 5 หน่วยนับ ระดับ เป้าหมาย   ระดับ 5 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

โทรศัพท์ โทรศัพท์ 

ค าอธิบาย 
          หน่วยงานต้องก ากับ ดูแล ผลักดันให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษให้ผ่านการทดสอบอย่างน้อย 1 ระดับ โดยเกณฑ์
การให้คะแนน จะประเมินจากจ านวนข้าราชการที่ลงทะเบียนเรียน มีผลบันทึกการเรียน และผ่านการทดสอบ 1 ระดับ 
เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนรอบ 12 เดือน 
 
 

การเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่าร้อยละ 25 
ของข้าราชการ ที่
ลงทะเบียนและมี
ความเคลื่อนไหว 

ระหว่างร้อยละ 26-50 
ของข้าราชการที่

ลงทะเบียนและมีความ
เคลื่อนไหว 

ระหว่างร้อยละ 51-
75 ของข้าราชการที่

ลงทะเบียนและมี
ความเคลื่อนไหว 

ระหว่างร้อยละ 75-
100 ของข้าราชการที่
ลงทะเบียนและมีความ

เคลื่อนไหว 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการที่สอบผ่าน
เพ่ือเลื่อนอย่างน้อย 1 
ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของ
ข้าราชการ ที่
ลงทะเบียนและมีความ
เคลื่อนไห 

ระหว่างร้อยละ 26-
50 ของข้าราชการที่
ลงทะเบียนและมีความ
เคลื่อนไห 

ระหว่างร้อยละ 51-
75 ของข้าราชการที่

ลงทะเบียนและมี
ความเคลื่อนไหว 

ระหว่างร้อยละ 75-
100 ของข้าราชการที่
ลงทะเบียนและมีความ

เคลื่อนไหว 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการที่สอบผ่าน
เพื่อเลื่อนอย่างน้อย 1 
ระดับ 
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หวัหน้า 
สว่นราชการ 

รองหวัหน้า   

สว่นราชการ 

ผูอ้ านวยการ 

ระดบัส านกั/กอง 

หวัหน้าหน่วยงาน

ภายใต ้ส านกั/กอง 

ผูป้ฏบิตังิานทีไ่มม่ี

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ถา่ยทอดเป้าหมายผลการปฏบิตังิาน 

ตามล าดบัช ัน้การบงัคบับญัชา 

เป้าหมายเชงิ

ยทุธศาสตร์ 

เป้าหมาย

ตามภารกจิ

และอืน่ๆ 



ลักษณะของตัวชี้วัด ในระดับหน่วยงาน 

Identical KPI 

ตัวชี้วัดที่เหมือนกับขององค์กร สามารถดึงขององค์กรมาได้เลย 

Contributory KPI 

ตัวชี้วัดที่ไม่ได้เหมือนกับขององค์กรโดยตรง แต่ก าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงานขึ้นมา
ที่ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์กร 

Common KPI 

ตัวชี้วัดที่ทุกหน่วยงานในองค์กรมีเหมือนกัน 

Unit Specific KPI 

ตัวชี้วัดที่เป็นของหน่วยงานโดยเฉพาะ ไม่ได้ส่งผลต่อตัวชี้วัดขององค์กร แต่สะท้อน
ภาพงานของหน่วยงาน 

6 



ส านักกฎหมาย 7 ตัวชี้วัด 

2-1 ร้อยละของความส าเร็จของการแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย (20.2) 

2-2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของข้ันตอนการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการ (11) 

2-3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของลูกค้า 

2-4 จ านวนครั้งของความผิดพลาดในการให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านกฎหมาย 

2-5 สัดส่วนของร่างสัญญาที่สามารถตรวจเสร็จภายในเวลามาตรฐาน 

2-6 จ านวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในเรื่องความผิดพลาดของร่างสัญญา 

2-7 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (วัดบุคลากรของหน่วยงานทีมีต่อ

หน่วยงาน) 

Unit Specific Measures Contributory Measures Common Measures Identical Measures 
7 

ตัวอย่างประเภทตัวชี้วัด 



แนวทางการก าหนดค่าเป้าหมายเป็น  5  ระดบั 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ค่าเป้าหมายต า่สดุท่ีรบัได้ 

ค่าเป้าหมายในระดบัต า่ 
กว่ามาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายท่ีเป็นค่า
มาตรฐานโดยทัว่ไป 

ค่าเป้าหมายท่ีมีความยาก
ปานกลาง 

ค่าเป้าหมายในระดบัท้าทาย 
มีความยากค่อนข้างมาก 
โอกาสส าเรจ็ < 50% 



แนวทางการบูรณาการวิธีการก าหนดตวัช้ีวดัหลายวิธีเข้าด้วยกนั 
เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบคุคล 

ตวัชีว้ดัและคา่
เป้าหมายของ

ผูบ้งัคบับญัชา หรอื
หน่วยงานทีส่งักดั 

ความคาดหวงัหรอื 
ความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิาร 

กระบวนงานที่
เกีย่วขอ้ง และ  

เนื้องานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจยัในการ
พจิารณาตาม
แนวทางของ 
วธิกีารทีใ่ช ้

งานท่ีรบัผิดชอบ 
ผลงานท่ีคาดหวงั
ในรอบการประเมิน

ท่ีพิจารณา 

ตวัช้ีวดัและ
ค่าเป้าหมาย 

1 2 3 

 วธิกีารถ่ายทอด 
   เป้าหมายและตวัชีว้ดั 
   ผลงานจากบนลงลา่ง 

 วธิกีารสอบถาม   
   ความคาดหวงัของ 
   ผูร้บับรกิาร 

 วธิกีารไลเ่รยีงตามผงั 
   การเคลื่อนของงาน 

 วธิกีารอื่น ๆ 

ควรพจิารณามิติท่ีจะ
ใช้จ าแนกความต่าง
ของผลงานไปพร้อมๆ 
กนัด้วย 

สะท้อนผลส าเร็จท่ีคาดหวงั
ตลอดจนมิติท่ีใช้ในการ
ประเมินท่ีสามารถจ าแนก
ความแตกต่างในแต่ละระดบั
ผลการปฏิบตัิราชการได้ 

A ให้น าตวัชีว้ดัของผู้ประเมินหรือหน่วยงานเป็นตวัตัง้ เพ่ือพจิารณาถึง  
     งานท่ีรับผิดชอบท่ีจะสนบัสนนุผลส าเร็จของตวัชีว้ดั 

B ให้น าความคาดหวงัหรือความต้องการของผู้ รับบริการเป็นตวัตัง้เพ่ือพจิารณา 

C ให้พจิารณากระบวนงานท่ีผู้ รับการประเมินเก่ียวข้องเพ่ือระบเุนือ้งาน 

D ให้ด ำเนินกรตำมแนวทำงของวิธีกำรนั้นๆ จนได้ข้อสรุปเป็นงำนท่ีรับผิดชอบ 

A 

B 

C 

D 



การบรูณาการวิธีการก าหนดตวัช้ีวดัต่าง ๆ เพ่ือจดัท าตวัช้ีวดัรายบคุคล 

- ตวัชีว้ดั 1 
- ตวัชีว้ดั 2 
- ตวัชีว้ดั 3 

เป้าหมายและตวัชีว้ดั 
ของผู้บงัคบับญัชา 

วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัชีว้ดัผลงานจากบนลงล่าง 

จอมขวญั ประสบสุข การนัต์

ตวัชีว้ดั 1 งานมอบหมาย ก งานมอบหมาย จ

ตวัชีว้ดั 2 งานมอบหมาย ข

ตวัชีว้ดั 3 งานมอบหมาย ง

ตวัชีว้ดั น ้าหนัก

งานมอบหมาย ก ตวัชีว้ดั ก 30%

งานมอบหมาย ข ตวัชีว้ดั ข 70%

ตวัชีว้ดั น ้าหนัก

งานมอบหมาย จ ตวัชีว้ดั จ 30%

งานมอบหมาย ง ตวัชีว้ดั ง 40%

งาน ฉ ตวัชีว้ดั ฉ 30%

ตวัชีว้ดั น ้าหนัก

งาน ด ตวัชีว้ดั ด 50%

งาน ต ตวัชีว้ดั ต 50%

จอมขวญั ประสบสขุ การันต์ 

ถ่ายทอดไมไ่ดก้็
ไมต่อ้งถ่ายทอด 

ก าหนดโดยวธิกีารสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
หรอื วธิกีารไลเ่รยีงตามผงัการเคลื่อนของงาน  



หลักการก าหนด
ตัวชีวั้ด เป็นตัววัดที่ท าให้เกดิผลของการปฏบิตัิ 

สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

สะท้อนผลส าเร็จของงาน ของส่วนราชการ และของข้าราชการ 

สามารถควบคุมได้ 

เปรียบเทยีบได้กับส่วนราชการที่มีลักษณะงานคล้ายกันเป็นแบบอย่างที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเกบ็ข้อมูลคุ้มค่า 

เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 

เป็นที่ยอมรับ ผลงานที่ผู้บงัคับบญัชาต้องการจากผู้ประเมนิคืออะไร 



ข้อแนะน าในการก าหนดตัวชีวั้ดรายบุคคล (ต่อ) 

1.  ไม่ว่าจะใช้วิธีก าหนดตัวชีวั้ดวิธีใด จะต้องค านึงขอบเขตงานที่ผู้รับการประเมนิรับผิดชอบ 
    หรือได้รับมอบหมายเสมอ 
    เลือกใช้วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชีวั้ดผลงานจากบนลงล่างเป็นหลักแล้วเสริมด้วยวิธีอ่ืน 

2.  ต้องค านึงถงึอ านาจจ าแนก ความสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ประเมินหรือหน่วยงานและ 
    กรอบเวลาเสมอ ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) จะต้องรู้ดีถงึเป้าหมาย/ความคาดหวังจากผู้ปฏิบัต ิ

3.  พจิารณาตัวชีวั้ดที่เหมาะสม ครอบคลุมเนือ้งาน/ความคาดหวังที่ส าคัญ ไม่ซ า้ซ้อน โดยอาจมี 
     จ านวน 4 – 7 ตัว แต่ไม่ควรเกิน 10 ตัว เพื่อให้มีตัวชีวั้ดที่ครอบคลุมมิตใินการประเมินที่ส าคัญ 
     และตัวชีวั้ดแต่ละตัวควรมีน า้หนักไม่น้อยกว่า 10% 

4.  การก าหนดตัวชีวั้ด จะต้องค านึงถงึมิตทิี่ใช้ในการจ าแนกผลการปฏิบัตงิานซึ่งมีดังนี ้ 
          ปริมาณงาน 
  ผลกระทบและความส าเร็จ 
  เวลาที่ใช้ 
5.  ค านึงถงึความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล ภาระในการเก็บข้อมูล หรือกรณีมีข้อจ ากัดในการวัด 
    การเก็บข้อมูลพงึพจิารณาใช้วิธีก าหนดตัวชีวั้ดที่เช่ือมโยงกับกลไกการปฏิบัต ิ



ข้อแนะน าในการก าหนดตัวชีวั้ดรายบุคคลและค่าเป้าหมาย  

  ค านึงถงึเกณฑ์ในการพจิารณาคุณภาพตัวชีวั้ด : S M A R T 

  ค านึงถงึการมอบหมายงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ค านึงถงึอ านาจจ าแนก ความสอดคล้องกับเป้าหมายผู้บังคับบัญชา/   
    หน่วยงานและกรอบเวลา 

  มีจ านวนเหมาะสม ครอบคลุมเนือ้งาน/ความคาดหวังที่ส าคัญ 

  ค านึงถงึความเป็นไปได้ในการเกบ็ข้อมูล 

  เลือกวธีิที่เหมาะสมในการวัดความพงึพอใจ 



ลักษณะค่าเป้าหมายที่ดี 

มีความท้าทาย 

สูงกว่ามาตรฐานการท างานที่เคยปฏบัิต ิ

ส่งเสริมให้เกดิความพยายาม 

ไม่สูงเกนิจนไม่สามารถท าได้จริง 

น าไปสู่การพัฒนา 



หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพือ่เลือ่นเงินเดอืนข้าราชการ สปค. สรค. 

รอบที่ 1    ตัง้แต่  1  ตุลาคม   -  31  มีนาคม  ของปีถัดไป 
     เล่ือนเงนิเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 

รอบที่ 2    ตัง้แต่  1  เมษายน   -  30  กันยายน ของปีเดียวกัน 
     เล่ือนเงนิเดือน ในวันที่ 1 ตุลาคม 

รอบการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ 



องค์ประกอบการประเมินของ สปค. สรค. 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน พฤติกรรม 
การปฏิบัติราชการ 

(สมรรถนะ) 

    ผลการประเมินสมรรถนะหลัก 
      แบบ Hybrid Scale 

70 % 30 % 
    ผลคะแนนตัวชี้วัด 
      ค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

+ = 100 % 

ผลการปฏิบตัิ
ราชการ 

  อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

50 % 50 % + = 100 % 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการ สปค. สรค. 



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการ สปค. สรค. 

ระดับผลการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ 

ประกาศ คค. ลงวันที่ 29 ม.ค. 2553 

   
  
  
   
  

ระดับผลการปฏิบัติราชการ คะแนนผลการประเมิน 

ดีเด่น    91.00 - 100  

ดีมาก    81.00 - 90.99  

ดี    71.00 - 80.99  

พอใช้ 60.00 - 70.99 

ปรับปรุง           น้อยกว่า 60 

ผู้ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



 2.  ระบุค่าเป้าหมาย 
    ก าหนดค่าเป้าหมายเป็น  5  ระดับ และก าหนดน้ าหนักตัวช้ีวัด 

 3.  สรุปและท าการตกลงเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ปฏิบัติ และ  
     ก าหนดลงในแบบฟอร์มฯ 

 4.  ติดตามการปฏิบัติ (Monitor) และ ปรับปรุงตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายตามความ 
     เหมาะสมและสภาพการณ์ ตลอดจนสอนงาน (Coaching) 

 5.  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง  
     ตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเพื่อให้คะแนนประเมิน 

ต้นรอบการประเมิน 

ระหว่างรอบการประเมิน 

ปลายรอบการประเมิน 

  1. ก าหนดตัวช้ีวัด 
     เลือกใช้วิธีการก าหนดตัวช้ีวัดวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีผสมกัน 
  -  วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดจากบนลงล่าง ( Goal Cascading ) 
  -  วิธีการสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ ( Customer Focused ) 
  - วิธีการไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน ( Workflow Charting ) 
  - วิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 


