
เอกสารประกอบการสมัมนา 

การจัดท าตัวชีว้ัด (KPI) และแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ของข้าราชการสงักดั สร.กค. และ สป.กค. 

โครงการด าเนนิการตามแผนสบืทอดต าแหนง่ของส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ทบทวนแผนพฒันารายบุคคล  
ทบทวนก าหนดตวัชี้วดัรายบคุคล และการประเมนิผลการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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กระบวนการโดยสรุปในการบริหารผลการปฏิบตัริาชการ 

ท าความเขา้ใจ 

 ว20, ว27,  

ว28 

ตั้งคณะกรรมการ

กลัน่กรองผลการ

ประเมินผลการ

ปฏิบตัริาชการ 

หวัหนา้งานกบั

เจา้หนา้ที่รว่มกนั

วางแผนเพื่อก าหนด

ตวัช้ีวดัพรอ้มระดบั

เป้าหมาย 

ประกาศ

หลกัเกณฑ ์

เริม่ท  าการ

ประเมินพรอ้ม

ค านวณการ

เลื่อนเงินเดือน 

องคป์ระกอบ 

ผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 

องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมสมรรถนะ 

คะแนน 

ประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ของงาน 

การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

คะแนน 

ประเมิน 

สมรรถนะ 

% % 

ระดบัการประเมิน รอ้ยละการเล่ือนเงินเดือน 

ดีเด่น 1 x.xx%-x.xx% 

ดีเด่น 2 x.xx%-x.xx% 

ดีมาก 1 x.xx%-x.xx% 

ดีมาก 2 x.xx%-x.xx% 

ดี x.xx%-x.xx% 

พอใช ้ x.xx%-x.xx% 

ตอ้งปรบัปรุง x.xx%-x.xx% 

ตามที่ระบุใน กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ.2552  

ระดบัการประเมิน จ านวนคน 

ดีเด่น 1 XX 

ดีเด่น 2 XX 

ดีมาก 1 XX 

ดีมาก 2 XX 

ดี XX 

พอใช ้ XX 

ตอ้งปรบัปรุง XX 

ประกาศผลของแตล่ะส านกั 
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ภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 

องคป์ระกอบ 

ผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 

• ตวัช้ีวดั 

• ค่าเป้าหมาย 

องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมสมรรถนะ 

องคป์ระกอบอ่ืนๆ 

(ข้ึนอยูก่บัสว่นราชการ) 

ก าหนดโดยพิจารณา

ความส าเร็จของงานและ

ตกลงกนัระหว่างผู ้

ปฏิบตัิแลผูบ้งัคบับญัชา 

โดยอา้งอิงจาก

ขอ้ก าหนดสมรรถนะซ่ึง

ประกาศโดยสว่น

ราชการ และ ก.พ. 

โดยอา้งอิงจาก

ขอ้ก าหนดของ 

สว่นราชการ 

คะแนน 

ประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ของงาน 

คะแนน 

ประเมิน 

สมรรถนะ 

คะแนน 

ประเมิน 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

คะแนนผล 

การ 

ปฎิบตังิาน 

พิจารณาเล่ือนเงินเดือน แจง้ผลการปฏิบตัิงาน และ

ปรึกษาหารือถึง การพฒันาปรบัปรุง 

ส าหรบัขา้ราชการผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบตัหินา้ที่ราชการใชส้ดัส่วน 50:50 เป็นเวลา 2 ช่วงการประเมินตดิตอ่กนั 

70% 30% 0% 
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• ประเด็นส าคญัในการประเมินคือผูร้บัการประเมินมีส่วน

ร่วมในการก าหนดตวัช้ีวดัพรอ้มทั้งไดร้บัการแจง้ผลเพ่ือ

การปรบัปรุงพฒันาเม่ือครบรอบการประเมิน 

• การก าหนดเป้าหมายเพื่อประโยชนสู์งสุดตอ่องคก์รและ

กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ที่น าศกัยภาพของตนเองออกมาใช ้

ควรทา้ทายในการปฏิบตังิาน เช่นระดบั 4, 5 ควรอยา่ง

ยิง่ที่จะสูงกว่าผลงานในอดีตผ่านมา หรือแสดงใหเ้ห็น

พฒันาการอย่างชดัเจน 

• มีความชดัเจนในกระบวนการเก็บขอ้มูล แนวทางการ

วดัผล เป้าหมายที่ก  าหนด พรอ้มสื่อสารใหผู้ร้บัการ

ประเมินและผูป้ระเมินเขา้ใจตรงกนั 

เนน้ประเมินเชิงเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมาย 

องคป์ระกอบผลสมัฤทธ์ิของงาน 

กรอบกระบวนการในภาพรวม ประเด็นส าคญัในการประเมิน 

เนน้ใหก้ารประเมินผลการปฏิบตัริาชการเป็นปัจจยัผลกัดนัใหป้ฏิบตัิ

หนา้ท่ีโดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิเป็นส าคญั ผูร้บัการประเมินมีสว่นรว่มทั้ง

ในช่วงตน้รอบการประเมินและเม่ือครบรอบการประเมิน  

1 2 3 4 5 

หวัหนา้งาน/ผูป้ระเมิน ผูร้บัการประเมิน 

ร่วมกนัก าหนด 

ประเมินระดบั 

แจง้ใหท้ราบ/อธิบาย 

ตน้รอบ

การ

ประเมิน 

ทา้ย

รอบการ

ประเมิน 
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หลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดัของแตล่ะต าแหน่งงาน 

ลกัษณะของตวัช้ีวดัซ่ึงยึดโยงกบังาน แนวทางการพิจารณาและก าหนดตวัช้ีวดั 

งานตามท่ีปรากฏในค ารบัรอง 

การปฏิบติัราชการ หรือแผนปฏิบติั 

ราชการประจ  าปี ขององคก์ร 

(งานยุทธศาสตร)์ 

งานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

หลกัของกระทรวง กรม จงัหวดั ส  านัก 

หรือกองหรือต าแหน่งงาน 

ของผูร้บัการประเมิน 

(งานภารกิจ) 

งานท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นพิเศษ  

ซ่ีงไม่ใช่งานประจ  าของส่วนราชการ 

หรือของผูร้บัการประเมิน 

 เช่น งานโครงการตา่งๆ 

 การประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานนั้นจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัริาชการที่เกิดข้ึน

จริงในรอบการประเมินว่าไดต้ามหรือใกลเ้คียงค่าเป้าหมาย (Goals) มากนอ้ยเพียงใด 

 การก าหนดตวัช้ีวดัจงึเนน้ใหส้ะทอ้นต่อเจตจ านงค ์(Intention) ของผลลพัธท์ี่

ตอ้งการใหบ้รรล ุภายหลงัจากไดป้ฏิบตัิจนครบรอบการประเมินแลว้ ซ่ึงเป็นการ

เทียบเคียงระหว่างผลที่ท  าไดจ้ริง (Actual result) กบัค่าเกณฑเ์ป้าหมายที่ตั้งไว ้โดย

กระบวนการสรา้งสามารถแสดงไดเ้ป็น 4 วิธีหลกัดงัน้ี 

 1. การถ่ายทอดตวัช้ึวดัจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 

 2. การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับริการ (Customer-focused Method) 

 3. การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน (Workflow-charting Method) 

 4. การประเมินความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบตัริาชการ 

 การประเมินสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี หรืออาจผสมผสานกนั โดยตวัช้ึวดัที่

สรา้งข้ึนจะเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและผลกัดนัใหก้ารปฏิบตัใินรอบการ

ประเมินนั้นเป็นไปตามท่ีไดว้างไว ้พรอ้มสรุปเป็นผลการประเมินตอ่ไป 

 

หมายเหต:ุ จ  านวนตวัช้ีวดัที่เหมาะสมประมาณ 4-6 ตวั 
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แนวทางการน าระบบบริหารผลการปฏิบตัริาชการมาใช ้ 

รอบการประเมิน 

รอบ 1 

รอบ 2 

1 ตลุาคม 

30 กนัยายน 

1 เมษายน 

31 มีนาคม 

 ในแตล่ะรอบ ผูป้ฏิบตัิจะท าการตกลงถึงผลการปฏิบตัิราชการรว่มกบั

ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแตต่น้รอบและจะท าการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงาน

ท่ีท าไดจ้ริงกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพ่ือสรุปเป็นคะแนนประเมิน ณ ปลายรอบ

ทั้งน้ี ในระหว่างรอบหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั เช่น มีงานเพ่ิมเติมจาก

ที่ได ้ตกลงไว ้ณ ตน้รอบการประเมิน ผูป้ฏิบตัิอาจพิจารณารว่มกบั

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อท าการปรบัปรุงสิง่ท่ีไดต้กลงกนัไวแ้ตต่น้ โดยการปรบัปรุง

น้ีจะถกูใชใ้นการประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน 

การแบง่ระดบัผลงาน 

กรณี 

ระดบัการ

ประเมิน คะแนนในแตล่ะระดบั หมายเหต ุ

ทัว่ไป

ส าหรบั

ขา้ราชการ

ทุกประเภท

ต าแหน่ง 

ดีเดน่ เสนอใหก้ าหนดแตล่ะ

ช่วงคะแนนโดยการ

ประชุมรว่มกนัของ

ผูบ้งัคบับญัชาและ

เจา้หนา้ที่รว่มกนัใน

ส านกั* 

สว่นราชการตอ้งประกาศ

ใหท้ราบทัว่กนั (ประกาศ

เฉพาะผูมี้ผลการประเมิน

“ดีเดน่” และ “ดีมาก) 

ดีมาก 

ดี 

พอใช ้ ไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ 60 - 

ตอ้งปรบัปรุง ต า่กว่ารอ้ยละ 60 ไม่ไดร้บัการพิจารณาเล่ือน

เงินเดือน 

ขา้ราชการ

ทดลอง

ปฏิบตัิ

หนา้ที่

ราชการ 

ผ่านการ

ประเมิน 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

ในแตล่องคป์ระกอบ คือ 

ผลสมัฤทธ์ิของงานและ

พฤติกรรมการปฏิบตัิ

ราชการ 

- 

ไม่ผ่านการ

ประเมิน 

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 - 

* ส านกังาน ก.พ.เปิดโอกาสใหส้ว่นราชการสามารถก าหนดช่วงคะแนนของแตล่ะระดบัไดเ้องตามความเหมาะสม 
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การน าไปยดึโยงกบัการข้ึนเงินเดือน 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 

องคป์ระกอบ 

ผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 

องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมสมรรถนะ 

คะแนน 

ประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิ 

ของงาน 

คะแนนผล 

การ 

ปฎิบตังิาน 

น ามาพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

น ามาจดักลุ่มเรียงล าดบัในหน่วยงานเดียวกนั 

งบประมาณรวม เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตอ่รอบ   Max <= 3% 

 

ตอ่รอบ  0% - 6% 

เง่ือนไขในการพิจารณาปรบัเงินเดือน 

ประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 

• เนน้การน าผลจากการประเมินฯ มาเป็นสว่น

ส าคญัในการพิจารณาเงินเดือน/การพฒันา/

การบรหิาร 

• มีการก าหนดตวัช้ีวดัพรอ้มเป้าหมายอยา่ง

ชดัเจนควบคู่กบัการสือ่สารใหร้บัรูอ้ยา่งทัว่ถึง 

คะแนน 

ประเมิน 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

คะแนน 

ประเมิน 

สมรรถนะ 

องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
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