
บทท่ี 2 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
1. ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย  โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน        
ในระดับองค์กร  หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการ
ก ากับติดตาม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้
ประกอบการพิจารณา 
(1)  การเลื่อนต าแหน่ง  
(2)  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(3)  การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส) แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักการ

ของระบบคุณธรรม 
(4)  การพัฒนาข้าราชการ 
(5)  เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหม่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
2.1  คะแนนจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มีองค์ประกอบ คือ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก าหนดโดยพิจารณาจากความส าเร็จของงานและการตกลง
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ถูกประเมิน) กับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)  
2.2  คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ 

โดยอ้างอิงจากข้อก าหนดสมรรถนะที่ ก.อบต.ก าหนด 
2.3  คะแนนจากการประเมินปัจจัยอ่ืน ๆ  

โดยอ้างอิงจากข้อก าหนดหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ       

ทั้งผลงานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติราชการในหน้าที่นั้น ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้   
อย่างแน่นอน  ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยผู้บังคับบัญชา  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นระบบและมีมาตรฐาน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรม  
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4.  รอบการประเมินและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลจะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2 รอบ คือ 

รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน  

 
5.  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ที ่ ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน 
1. นายก อปท. ปลัด อปท. 
2. ปลัด อปท. 1.  รองปลัด อปท. 

2.  ผอ.ส านัก/ กอง 
3.  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

ส านัก/กอง 
3. ผอ.ส านัก/ กอง 1.  ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

2.  ผอ.สถานศึกษา 
3.  ครูผู้ดูแลเด็ก 

4. ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัดโรงเรียน 
 
6.  องค์ประกอบของการประเมินและสัดส่วนน ้าหนักในการประเมิน 

6.1  องค์ประกอบการประเมิน 
มีองค์ประกอบในการประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่  
1)  องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการวัดความส าเร็จของโครงการ/ งาน /กิจกรรม ที่ข้าราชการผู้นั้น
ได้ปฏิบัติงาน หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับความส าเร็จ  และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่รอบการประเมิน ซึ่งจะประเมินใน 4 มิติ คือ 

1.1)  ปริมาณผลงาน 
1.2)  คุณภาพผลงาน 
1.3)  ความรวดเร็วหรือตรงตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 
1.4)  ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร   

 2)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ประเมินจากสมรรถนะหลักตามข้อเสนอเกี่ยวกับต้นแบบสมรรถนะและสมรรถนะประจ าสายงานที่มี

การก าหนด  โดยก าหนดสมรรถนะหลักตามข้อเสนอ มี 5 สมรรถนะ คือ 
2.1)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.2)  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
2.3)  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
2.4)  การบริการเป็นเลิศ 
2.5)  การท างานเป็นทีม 



 

8 
 
 

3)  องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ก.ถ. หรือ ก.กลาง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบที่ 3 เป็นการ

เฉพาะกิจเพ่ิมเติมจาก 2 องค์ประกอบแรกก็ได ้
 

6.2  สัดส่วนน ้าหนักในการประเมิน 
 องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะมีสัดส่วนหรือน้ าหนักไม่เท่ากัน          

ซึ่งน้ าหนักขององค์ประกอบ จะถูกน าไปใช้ในการคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ  โดยทั่วไปน้ าหนัก           
ขององค์ประกอบ  ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน จะมีน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และจะมีการก าหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงาน  ส่วนท้องถิ่นที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว และผู้ที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีน้ าหนักขององค์ประกอบการประเมินแตกต่างกัน เช่น ก าหนดสัดส่วน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ดังนี้ 

 

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
น ้าหนักผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(ไม่ต่้ากว่า 70%) 
น ้าหนัก 

พฤติกรรม/สมรรถนะ 
ผู้ที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 70% 30% 

ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 50% 50% 

 
7.  การก้าหนดระดับผลการประเมิน 

 ในแต่ละรอบการประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ถูกประเมิน) จะต้องท าการตกลงเกี่ยวกับตัวชี้วัด  
เป้าหมาย และผลการปฏิบัติราชการร่วมกับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินและจะท าการ
ประเมินผล  โดยเทียบเคียงผลการปฏิบัติราชการที่ท าได้จริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือสรุปเป็นคะแนนประเมิน 
ณ ปลายรอบการประเมิน 

 ระหว่างรอบการประเมินหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น มีการถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ 
อปท. ท าให้ อปท. มีงานเพ่ิมเติมจากที่ตกลงไว้ ณ ต้นรอบการประเมิน ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้ถูกประเมิน)          
อาจพิจารณาร่วมกับผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) เพื่อท าการปรับปรุงสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็ได้ โดยการปรับปรุงนี้
จะถูกใช้ในการประเมิน ณ ปลายรอบการประเมิน โดยจะก าหนดระดับผลการประเมินตามกลุ่มคะแนน ดังนี้ 

1) การคิดคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 
ก าหนดให้ค านวณคะแนนทั้งในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมิน

สมรรถนะ โดยให้น าผลคะแนนที่ได้จากแต่ละส่วน มาค านวณผลคะแนนตามค่าน้ าหนักของแต่ละ
องค์ประกอบ ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ แล้วให้สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการในภาพรวม ซึ่งจะมีคะแนน
เต็มร้อยละ 100   

 

 

                    =                          + 
 
 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 

X 
น้ าหนักผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

คะแนนสมรรถนะ 
X 

น้ าหนักสมรรถนะ 

คะแนนผลการปฏิบัติราชการ 

(100 คะแนน) 
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2) การแบ่งระดับผลการประเมิน 
การแบ่งคะแนนผลลการปฏิบัติราชการ แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ 

2.1)  ดีเด่น    (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
2.2)  ดีมาก   (ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) 
2.3)  ดี    (ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80) 
2.4)  พอใช้    (ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70) 
2.5)  ต้องปรับปรุง   (ต่ ากว่าร้อยละ 60) 

กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  นอกจาก
จะแบ่งระดับผลการปฏิบัติราชการ ออกเป็น 5 ระดับแล้ว ยังจะต้องน าผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว
มาใช้ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  โดยน าคะแนนผลการปฏิบัติราชการมา
จัดแยกเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านการประเมน (ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป) และไม่ผ่านการการประเมิน (ต่ ากว่า 60) 

ผลการปฏิบัติราชการจะถูกน าไปจัดระดับผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ยังใช้ในการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น การเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง เป็นต้น 

 
8.  การจัดท้าข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

ในช่วงต้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั ้ง ผู ้บังคับบัญชา (ผู ้ประเมิน)     
และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับประเมิน) ต้องร่วมกันวางแผนการปฏิบัติราชการและจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

เมื่อครบรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน) จะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ตามที่ได้ตกลงกันไว้  และร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน          
และสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนารายบุคคล 

 
9.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 9.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 พิจารณาจากภาระงานที่ปฏิบัติอยู่จริงของผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน)  ในแต่ละรอบการ
ประเมิน  โดยให้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการที่บ่งชี้ผลส าเร็จของงานอย่างเป็น
รูปธรรม ชัดเจน และเหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา          
(ผู้ประเมิน) และผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ทั้งนี้ การก าหนดตัวชี้วัด จะอิงกับงานที่ผู้รับการ
ประเมินรับผิดชอบ โดยมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1) งานตามที่ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โครงการ/งาน/ 
กิจกรรมในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จากค าสั่งมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา   

(3) งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจ าของหน่วยงานหรือของผู้รับการประเมิน 
เช่น โครงการ หรืองานในการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดข้ึนในรอบการประเมิน เป็นต้น 
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ขั นตอนการก้าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(1) ก าหนดโครงการ/ งาน/ กิจกรรม 
(2) ก าหนดค่าน้ าหนัก 
(3) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(4) ก าหนดค่าเป้าหมายผลส าเร็จ 
(5) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

 9.2  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) 
  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency) หมายถึง สิ่งที่ข้าราชการ

แสดงออกในระหว่างการปฏิบัติราชการอันเป็นผลจากแรงจูงใจหรือแรงผลักดันภายในจิตใจที่จะส่งผล       
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง 

  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) คือ พฤติกรรของข้าราชการที่ได้แสดงออกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในพจนานุกรรมสมรรถนะต าแหน่งของตนเองหรือไม่      
หากข้าราชการผู้นั้นได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่คาดหวัง/ ต้องการแล้ว        
ย่อมถือได้ว่าข้าราชการนั้น มีสมรรถนะได้ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ 

 

10.  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
(1)  ตัวชี วัด (KPI) 

  การก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicatiors KPIs) 
  ตัวชี วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น  โดยเป็นหน่วย

ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่าง   จากผลการปฏิบัติงานได้ 
(2)  ค่าเป้าหมาย 

 การก าหนดค่าเป้าหมาย (Targets) 
 ค่าเป้าหมาย ในที่นี้หมายถึง เป้าหมายในเชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ เชิงประโยชน์  ที่ท าให้แยกแยะ   

ได้ว่าการปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่ก าหนดไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด ภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  

11.  ข้อควรค้านึงในการก้าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

S  เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการท าอะไรและผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 

M  วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ  ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป 

A  เห็นชอบ (Agreed Upon)  ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา      
และผู้บังคับบัญชา 

R  เป็นจริงได้ (Realistic) ต้องท้าทายและสามารถท าส าเร็จได้ 

T  ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม   
      (Time Bound) 

มีระยะเวลาในการท างานที่เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป 
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12.  แนวทางการก้าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 “ผลสัมฤทธิ์หลัก”  คือ ผลที่ได้ตามมาจากผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/ งาน/ 

กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ต้องมีมูลค่า หรือคุณค่าต่อองค์กรเท่านั้น  
  วิธีการชี วัดความส้าเร็จ 

ผลสัมฤทธิ์ (Result)   = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcome)  
วัตถุประสงค์  = เป็นผลผลิต (Outputs)  
เป้าหมาย  = เป็นผลลัพธ์ (Outcome)  

 สิ่งท่ีต้องพิจารณาเมื่อก้าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
 

  พิจารณาวัตถุประสงค์   :  งานนี้ท าไปเพื่ออะไร 
  ก้าหนดตัวชี วัด   :  จะวัดความส าเร็จของงานได้อย่างไร (ระบุหน่วยที่จะใช้วัด เช่น จ านวน 

ร้อยละ ระยะเวลาที่เสร็จ ฯลฯ) 
  ก้าหนดค่าเป้าหมาย :  ระดับค่าเป้าหมายของความส าเร็จคืออะไร (ระบุระดับค่าเป้าหมายที่ต้องการ 

พร้อมทั้งระบุระดับค่าเป้าหมายที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ต้องการด้วย) 
  ก้าหนดน ้าหนัก  :  ตัวชี้วัดนี้ มีน้ าหนักความส าคัญเพียงใด เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
  วัดผลส้าเร็จ :  จะวัดหรือเก็บข้อมูลด้านใด เมื่อใด และจากแหล่งไหน หรือจะอ้างอิงวิธีการ

ประเมินอย่างไร 
 
13.  ตัวชี วัดความส้าเร็จ  

(1)  ตัวชี วัดเชิงปริมาณ (Quantity) 
หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดสิ่งที่นับได้หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหน่วย

การวัด เช่น จ านวน  ร้อยละ  อัตราส่วน  ค่าเฉลี่ย  สัดส่วน  หน่วย/วัน  จ านวนโทรศัพท์/ชั่วโมง  ปริมาณ
การให้บริการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเหมาะส าหรับการวัดสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน 

แนวทางการพิจารณาตัวชี วัดเชิงปริมาณ   
จ านวนผลงานที่ท าได้ส าเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ก าหนดหรือปริมาณงานที่ควรท าได้

ในเวลาที่ควรจะเป็น 
 ตัวอย่าง เช่น 

- ร้อยละของโครงการที่สามารถด าเนินการส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ารับบริการ 
- ระยะเวลาเฉลี่ยของการจัดท าใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ 
- จ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่สามารถแก้ไข พ้ืนฟูได้ ภายใน 2 สัปดาห์ 
- จ านวนโครงการที่ส าเร็จ 
- จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ 

 
 
 



 

12 
 
 

(2)  ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ (Quality) 
หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ใช้วัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือเป็นหน่วยวัดใดๆ แต่จะเป็นการวัดที่อิงกับ      

ค่าเป้าหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเป็นค าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม 
แม้จะไม่มีลักษณะเชิงกายภาพที่สามารถนับเป็นจ านวนได้ชัดเจน แต่สามารถวัดเชิงปริมาณได้  โดยสร้าง
เครื่องมือวัดเพ่ือใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ เช่น การวัดความพึงพอใจ 

แนวทางการพิจารณาตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 
โดยวัดความส าเร็จของงานจาก  ความถูกต้องของงาน  ความประณีต  ความเรียบร้อยของงาน  

การตรงตามมาตรฐานของงาน  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ระดับความส าเร็จของงาน  การด าเนินงาน
เป็นขั้นตอน 

ตัวอย่าง เช่น 

สิ่งท่ีเป็นนามธรรมท่ีต้องการวัด ตัวชี วัด 
ผู้เข้าอบรมชอบหรือไม่ชอบการจัดอบรม 
ที่จัดขึ้น 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ เข้ารับการ
อบรมต่อการจัดอบรมในปี 2559 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงใด คะแนนสอบโดยเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม 

ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการระวังตนเอง 
จากไข้หวัดใหญ่ 2009 มากน้อยเพียงใด 

ระดับประสิทธิภาพของเอกสารประชาสัมพันธ์     
ที่จัดท าขึ้น เ พ่ือเผยแพร่ ให้ประชาชนเข้าใจ         
ถึงวิธีการระวังตนเองจากไข้หวัดใหญ่ 2009 

 

การก้าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ตัวชี วัด กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเก็บข้อมูล 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้า
รับการอบรมต่อการจัดอบรม 
ในปี 2559 

ผู้เข้ารบการ
อบรมทุกคน 

แจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมทุกคนท าการให้คะแนนภาย
หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม 

คะแนนสอบโดยเฉลี่ยของผู้เข้ารับ 
การอบรม 

ผู้เข้ารบการ
อบรมทุกคน 

แจกข้อสอบให้ผู้เข้ารับการอบรมสอบภาย
หลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรมแต่ละครั้ง 

ระดับประสิ ทธิ ภาพของเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่
ให้ประชาชนเข้าใจถึงวิธีการระวัง
ตนเองจากไข้หวัดใหญ่ 2009 

ประชาชน แจกแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยมีระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยเก็บข้อมูล 1 ครั้ง  
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 
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 (3)  ตัวชี วัดเชิงประโยชน์ (Benefit) 
 หมายถึง  ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดความส าเร็จของงานจากระยะเวลา  ความประหยัด  

ความคุ้มค่าหรือต้นทุนการท างาน 

แนวทางการพิจารณาตัวชี วัดเชิงประโยชน์ 
โดยวัดความส าเร็จของงานจาก  ระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้  ระยะเวลา

การท างานเสร็จตามแผน  ความประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์  ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการท างาน  ความคุ้มค่า 
ตัวอย่าง เช่น 

ด้านก้าหนดเวลา ด้านความคุ้มค่าของต้นทุน 
- งานเสร็จตามวันครบก าหนด 
- ส่งงานตามก าหนดเวลา 
- ตารางการท างานส าเร็จตามแผน 

 

- จ านวนเงินที่ใช้จ่าย 
- จ านวนค าแนะน าท่ีมีการปฏิบัติตาม 
- ค่าใช้จ่ายนอกเหนืองบประมาณ 
- ร้อยละของเงินงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลา

ที่ก าหนด 
 

14.  เทคนิคการก้าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน มี 4 วิธี 
(1)  การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง  (Goal Cascading Method) 
(2)  การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ  (Customer – Focused Method) 
(3)  การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) 
(4)  การพิจารณาจากประเด็นส าคัญที่ต้องปรับปรุง  (Issue – Driven) 
 
(1)  การถ่ายทอดตัวชี วัดผลส้าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) 

เป็นแนวทางการก าหนดตัวชี้วัดที่มีหลักการว่า เป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานของผู้รับการประเมิน
ควรสอดรับหรือสะท้อนภาระหน้าที่ที่ผู้รับการประเมินพึงกระท าให้ส าเร็จ เพ่ือผลักดันให้เป้าหมาย        
การปฏิบัติราชการของผู้ประเมินหรือหน่วยงานบรรลุผล  

ดังนั้น การก าหนดตัวชี้วัดของผู้รับการประเมิน จึงควรใช้ตัวชี้วัดของผู้ประเมินหรือหน่วยงานเป็น
ตัวตั้ง โดยอาจก าหนดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1.1) ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวเดียวกับผู้ประเมินหรือหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นตัวเดียวกับผู้ประเมินหรือหน่วยงาน เป็นการถ่ายทอด

เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง  โดยการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  โดยใช้ในกรณี 
 ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จร่วมกัน ไม่สามารถแบ่งแยก

งานระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินได้อย่างชัดเจน 
 ผู้ประเมินมอบหมายงานตามตัวชี้วัดของผู้ประเมินให้กับผู้รับการประเมินทั้งชิ้น  โดยไม่

แบ่งงานเป็นส่วนย่อย ๆ  
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ตัวอย่าง  
   สมใจ เป็นผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบหมายว่า ในรอบการประเมินนี้

จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศที่ค้างอยู่ให้เสร็จ  โดยงานดังกล่าวสมใจมอบหมายให้สมทรง ซึ่งเป็นหัวหน้า
โครงการรับผิดชอบในการพัฒนาระบบงาน 

   ในกรณีนี้จะเห็นว่า  
 

สมใจ สมทรง 
จะรับผิดชอบต่อความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ เนื่องจากเป็นผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ  

จะต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จดังกล่าวเช่นกัน 
เนื่องจากเป็นหัวหน้าโครงการ 

 
 

จะเห็นได้ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสองคนในการผลักดันการพัฒนา
ระบบงานให้ส าเร็จ   

ดังนั้น การก าหนดตัวชี้วัดของสมทรงจึงสามารถยึดเอาตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวเดียวกัน
กับตัวชี้วัดของสมใจได้ดังนี้ 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

(1.2)  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายแบ่งส่วนจากตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแบ่งส่วนจากตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินรับผิดชอบ            

ค่าเป้าหมายจะถูกแบ่งหรือเฉลี่ยให้ผู้รับการประเมินแต่ละรายรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยผู้ประเมิน   
จะรับผิดชอบต่อเป้าหมายรวม โดยที่เป้าหมายรวมดังกล่าวเกิดจากผลผลิตของผู้รับการประเมินหลายคน
รวมกัน ในกรณีนี้จะมีผู้รับการประเมินที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนๆ กัน มากกว่าหนึ่งคน โดยแต่ละคน
รับผิดชอบต่อค่าเป้าหมายที่แตกต่างกันไป  

ตัวอย่าง  
  กรมสรรพากร มีเป้าหมายเก็บภาษีนิติบุคคลประจ าปี  โดยเป้าหมายรวมดังกล่าว 

เป็นผลจากการเก็บภาษีนิติบุคคลประจ าปีของส านักงานภาคต่าง ๆ รวมกัน 
ดังนั้น  ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดจะถูกแบ่งไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละภาค ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดของสมทรง 

ตัวชี้วัดของสมใจ 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกัน 
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(1.3)  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายเป็นคนละตัวกับผู้ประเมินหรือหน่วยงาน    

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นคนละตัวกับผู้ประเมินหรือหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่สะท้อนงานที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายโดยรวมของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน  ในกรณีนี้ตัวชี้วัดของผู้รับ
การประเมินจะเป็นตัวชี้วัดที่ผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการเพียงบางด้าน เนื่องจาก
ผู้รับการประเมินไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จทั้งทั้งหมดตามเป้าหมายของผู้ประเมิน  
งานตามเป้าหมายของผู้ประเมินจึงถูกแบ่งเป็นส่วนๆ โดยมอบหมายให้ผู้รับการประเมินหลายคนรับผิดชอบ
ในเนื้องานที่แตกต่างกันไป 

ตัวอย่าง  
  สมทรงเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีตัวชี้วัด คือ ระดับ

ความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานดังกล่าว  สมทรงมีผู้ร่วมงาน 2 คน   โดยมอบหมายงาน     
ให้ผู้ร่วมงาน ดังนี้ 

  สมศักดิ์  ท าหน้าที่ออกแบบระบบ 
  สุขใจ ท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมและน าระบบไปสู่การปฏิบัติ 
 

ตัวชี วัดตามการมอบหมายงาน จะเป็นดังนี  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดของกรมฯ  :  ยอดจัดเก็บภาษีนิติบุคคลประจ าปี 

ยอดจัดเก็บภาษีนิติบุคคล
ประจ าปีของภาคที่ 2 

ยอดจัดเก็บภาษีนิติบุคคล
ประจ าปีของภาคที่ 1 

ยอดจัดเก็บภาษีนิติบุคคล
ประจ าปีของภาคที่ 3 

ตัวชี้วัดของสมทรง  :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดของสุรศักดิ์  :   
ระดับความส าเร็จ 

ในการออกแบบระบบงาน 

ตัวช้ีวัดของสุขใจ  :   

ระดับความส าเร็จ 

ในการพัฒนาโปรแกรมและน าระบบ 

ไปสู่การปฏิบัติ 
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 แนวทางปฏิบัติในการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี วัดผลงานจากบนลงล่าง 
1. พิจารณาว่าผู้รับการประเมินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของผู้ประเมิน     

หรือหน่วยงานที่สังกัดอย่างไร 
2. พิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดของผู้ประเมินที่ผู้รับการประเมินมีส่วนเกี่ยวข้องโดยท า

ความเข้าใจความหมายและเจตนาของเป้าหมายและตัวชี้วัดของผู้ประเมิน พิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ 
หรืองานที่มอบหมายให้ผู้รับการประเมินรับผิดชอบ เพ่ือสนองเป้าหมายและตัวชี้วัดของผู้ประเมิน 

3. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมิน     ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยควรพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

3.1  ผลส าเร็จที่คาดหวังจากหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจที่มอบหมายดังกล่าว 
 ในกรณีท่ีผลส าเร็จที่คาดหวังเป็นเรื่องเดียวกับผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ของผู้ประเมิน ไม่มีการแบ่งแยกงานหรือมีการมอบหมายงานใดๆ เป็นการเฉพาะที่ชัดเจน เป้าหมาย        
ไม่สามารถแบ่งได้ เป็นผลส าเร็จร่วมกัน ให้พิจารณาก าหนดตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมิน
เป็นตัวเดียวกับของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน 

 ในกรณีที่ผลส าเร็จของผู้ประเมินหรือหน่วยงานสามารถแบ่งเป็นความส าเร็จ      
ที่เหมือนกัน เพ่ือมอบหมายให้ผู้รับการประเมินที่มีมากกว่าหนึ่งคนรับผิดชอบ  โดยให้ก าหนดตัวชี้วัด      
ของผู้รับการประเมินอิงตามตัวชี้วัดของผู้ประเมิน แต่ให้กระจายค่าเป้าหมายของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน  
ไปยังผู้รับการประเมินแต่ละคน ซึ่งอาจเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้  

 ในกรณีที่ผู้รับการประเมินได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง   
ของตัวชี้วัดของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน ให้พิจารณาเนื้องานที่มอบหมาย  เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด จากนั้น     
จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ในกรณีนี้ ตัวชี้วัดของผู้รับการประเมินจะไม่เหมือนกับตัวชี้วัดของผู้ประเมิน        
หรือหน่วยงาน แต่จะเป็นตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนงานที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้ประเมินหรือหน่วยงาน 

3.2  ในกรณีที่ต้องการก าหนดตัวชี้วัดของผู้รับการประเมินแตกต่างจากผู้ประเมิน      
หรือหน่วยงานพิจารณาว่าผลส าเร็จนั้น 

  มีจุดเน้นอะไร  หรือมีมิติใดที่จะบอกได้ว่าผู้รับการประเมินรายนั้น ปฏิบัติราชการ
ได้ดีกว่าผู้ อ่ืน  ในกรณีที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เดียวกันนี้ เช่น จ านวน (ท าได้ยิ่งมากยิ่งดี) ระยะเวลา        
(ท ายิ่งเร็วยิ่งดี) ความถูกต้อง (ท าได้ยิ่งถูกต้องยิ่งดี) เป็นต้น 

 จุดเน้น หรือมิติที่เน้นผลส าเร็จดังกล่าวนั้น จะใช้อะไรวัดความส าเร็จจึงจะ
สามารถสะท้อนถึงจุดเน้นหรือมิติที่เน้นในความส าเร็จนั้น 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดแล้วเสร็จ ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้กับตัวชี้วัด 
4. พิจารณาสรุปและตกลงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมินร่วมกัน  ระหว่าง   

ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน จากนั้นบันทึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันนี้ลงในแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
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 (2)  การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer – Focused Method) 
เป็นวิธีการก าหนดตัวชี้วัด โดยใช้ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการเป็นตัวตั้ง      

เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลกรปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน โดยมีหลักการ
ว่า ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
การประเมินว่าท าได้ดีเพียงใด 

วิธีนี้เหมาะกับงานให้บริการ หรืองานที่มีผู้รับบริการเป็นหัวใจส าคัญโดยก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของผู้รับการประเมิน โดยวิธีการสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 ตัวอย่าง 

ผู้รับบริการ ความต้องการของผู้รับบริการ ตัวชี วัด 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พิมพ์งานให้แล้วเสร็จภายในเวลา    

ที่ก าหนด  โดยพิมพ์ไม่ตกหล่น    
หรือผิดพลาด 

จ านวนครั้งที่ไม่สามารถพิมพ์งาน
ได้ทันตามก าหนดเวลา และ/ หรือ
มีปัญหาคุณภาพของงานพิมพ์ 

ผู้ติดต่อราชการ พึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล 
รวดเร็ว และมีอัธยาศัยที่ดี 

ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร
ให้บริการของเจ้าหน้าที่สารบรรณ
ต่อผู้ติดต่อราชการ 

 
 
 

1. เลือกภาระงานบริการ 
    ของผู้รับการประเมิน 

เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก และการให้บริการแก่
ลูกค้าภายใน 

2. เลือกมิติการบริการที่จะใช้
ประเมินพร้อมตัวชี้วัด 

เช่น ความถูกต้อง  ความรวดเร็ว ความสุภาพในการให้บริการ 
และก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนมิติของการให้บริการนั้น 

3. ตัดสินใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับการประเมิน 

ช่วงเวลาที่จะประเมิน ก าหนดกลุ่มตัวแทนผู้ให้ข้อมูล   
ออกแบบวิธีการและแบบฟอร์มส าหรับการประเมิน 

4. จัดเก็บข้อมูล 
    และประมวลผล 

เช่น ให้ผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์
ผู้รับบริการ และน าข้อมูลไปประมวลผล 

5. สรุปผลการประเมิน 
  

เปรียบเทียบผลการประมวลข้อมูลที่เก็บกับระดับค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ แล้วสรุปเป็นคะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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(3)  การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) 
เป็นการก าหนดตัวชี้วัดโดยการไล่เรียงกระบวนงานหรือเนื้องานที่ผู้รับการประเมินรับผิดชอบ 

วิธีการนี้เหมาะกับการก าหนดตัวชี้วัดให้กับงานท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์หรือค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่างได้  
การก าหนดตัวชี้วัดโดยวิธีนี้สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

(3.1)  ไล่เรียงเนื้องานในความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน โดยเริ่มจากกระบวนการท างาน       
ของหน่วยงานก่อน จากนั้นระบุเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบในกระบวนการนั้น ๆ หรืออาจไล่เรียงเนื้องานจาก
ลักษณะงานที่รับผิดชอบก็ได้ 

(3.2)  สรุปเนื้องานที่ส าคัญจากการไล่เรียงข้างต้น จากนั้นก าหนดตัวชี้วัดให้กับเนื้องานในความ
รับผิดชอบทีละเนื้องาน ดังนี้ 

1)  พิจารณาว่าผลลัพธ์หรือผลผลิต หรือผลส าเร็จของเนื้องานในความรับผิดชอบนั้น     
ควรเป็นเช่นใด  

 2)  พิจารณาว่าผลลัพธ์หรือผลผลิต หรือผลส าเร็จดังกล่าวนั้น 
 มีจุดเน้นที่อะไร หรือมีมิติใดที่จะบอกได้ว่าผู้รับการประเมินนั้น ๆ ปฏิบัติราชการ    

ได้ดีกว่าผู้อ่ืน ในกรณีที่มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เดียวกันนี้ เช่น เช่น จ านวน (ท าได้ยิ่งมากยิ่งดี)  ระยะเวลา 
(ท ายิ่งเร็วยิ่งดี) ความถูกต้อง (ท าได้ยิ่งถูกต้องยิ่งดี) เป็นต้น 

  จุดเน้น หรือมิติที่เน้นผลส าเร็จดังกล่าวนั้น จะใช้อะไรวัดความส าเร็จจึงจะสามารถ
สะท้อนถึงจุดเน้นหรือมิติที่เน้นในความส าเร็จนั้น 

3)  ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดแต่ละตัว 
(3.3)  พิจารณาสรุปและตกลงตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมินร่วมกัน  ระหว่าง    

ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน จากนั้นบันทึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกันนี้ลงในแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
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(4)  การพิจารณาจากประเด็นส้าคัญท่ีต้องปรับปรุง (Issue – Driven) 
ตัวอย่างที่  1 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี วัด 
ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 
เอกสารที่รับ/ ส่ง 
ถูกต้อง ทันเวลา 

จ า น ว น ค รั้ ง ใ น ก า ร
รับส่งเอกสารผิดพลาด 
และไม่ทันตามก าหนด 
เวลา (ต่อปี 

มากกว่า 
35 คร้ัง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
35 คร้ัง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
30 คร้ัง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
25 คร้ัง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
20 คร้ัง 

การจัดท า เอกสาร
จัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

จ า น ว น เ รื่ อ ง ที่ เ กิ ด
ความผิดพลาดในการ
จัดท าเอกสารจัดซื้อจัด
จ้าง (นับทุก 3 เดือน 

มากกว่า 
25 เร่ือง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
 25 เร่ือง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
20 เร่ือง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
15 เร่ือง 

น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
10 เร่ือง 

การจัดท าบัญชี 
เพื่อควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ข อ ง ก อ ง  ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบัน 

จ านวนข้อผิดพลาดใน
การควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
ของกองให้เป็นปัจจุบัน 
(ต่อเดือน) 

ผิดพลาด
มากกว่า 

20 
รายการ 

ผิดพลาด
น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 
20 

รายการ 

ผิ ด พ ล า ด
น้ อ ย ก ว่ า
หรือเท่ากับ 
15รายการ 

ผิ ด พ ล า ด
น้ อ ย ก ว่ า
หรือเท่ากับ 
10รายการ 

ผิ ด พ ล า ด
น้ อ ย ก ว่ า
หรือเท่ากับ 
5รายการ 

ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณที่ถูกต้อง 

จ านวนครั้งที่ผิดพลาด
ในการ เบิ กจ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ 

เดือนละ 
ไม่เกิน 25 

คร้ัง 

เดือนละ 
ไม่เกิน 

20 คร้ัง 

เดือนละ 
ไม่เกิน 

15 คร้ัง 

เดือนละ 
ไม่เกิน 

10 คร้ัง 

เดือนละ 
ไม่เกิน 
5 คร้ัง 

  ตัวอย่างที่  2 
 

ปัญหาประเด็น 
ของหน่วยงาน 

แนวทาง/โครงการ
ในการปรับปรุงแก้ไข 

หน้าที่รับผิดชอบใน
ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
แนวทาง/ โครงการ   
ในการปรับปรุง 

ตัวชี วัดผลงาน วิธีการประเมิน 

ชุ มชนร้ องเรี ยนว่ า
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
การจัดฝึกอบรมของ
ส านักงานคุมประพฤติ 

พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการฝึกอบรม
ที่ ส า นั ก ง า น คุ ม
ประพฤติด าเนินการ 

พั ฒ น า ช่ อ ง ท า ง
ประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงาน 

จ านวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ที่
เ พ่ิ ม ขึ้ น ใ น ปี 
2551 

ใ ช้ ข้ อ มู ล จ า ก
รายงานการพัฒนา
ช่องทางประชา - 
สัมพันธ์ที่ด าเนินการ
เสร็จในการประเมิน 

ค้าถามที่ใช้ในขั นตอนนี  คือ :  
  ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหาอะไร  แล้วปีหน้าเราจะแก้ไขอย่างไร 
  เราจะน าวิธีการท างาน หรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ มาใช้ 
  เราสามารถลดเวลาและความผิดพลาดในขั้นตอนใดได้บ้าง 
  เราอยากเห็นอะไรดีกว่าปีที่ผ่านมา 
  ฯลฯ 
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15.  ตัวชี วัดที่จัดท้าผลสัมฤทธิ์ของงาน แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ได้แก ่
(1)  ปริมาณผลงาน   
 โดยพิจารณาจากจ านวนผลงานที่ท าได้ส าเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ก าหนดหรือปริมาณงาน      

ที่ควรจะท าได้ในเวลาที่ควรจะเป็น 
(2)  คุณภาพผลงาน 
 โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ประณีต  ความเรียบร้อยของงาน และตรงตามมาตรฐานของงาน 
(3)  ความรวดเร็วหรือตรงตามก้าหนดเวลาที่ก้าหนด 

โดยพิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้ 
(4)  ความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร   

โดยพิจารณาจากการประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์  ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการท างาน การระวัง
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 

16.  การก้าหนดค่าเป้าหมาย 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจะเริ่มจากการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) จากนั้นจึงค่อยมา

ก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ชี้ระดับผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส าหรับแต่ละค่า KPI 
ซึ่งการด าเนินการทั้งสองส่วนนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องร่วมกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินทุกครั้ง 

โดยทั่วไป ค่าเป้าหมายของ KPI แต่ละตัวมักแบ่งออกเป็น 5 ระดับ จากระดับต่ าขึ้นไปสู่
ระดับสูง สัมพนัธ์กับค่าคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 

 
ค่าเป้าหมายของข้าราชการพลเรือน 

 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของค่าเป้าหมายในแต่ละระดับมีดังนี  
- ระดับ 1  ค่าเป้าหมายระดับต่า้สุดที่ยอมรับได้ ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ หนึ่ง คะแนน 
- ระดับ 2  ค่าเป้าหมายระดับต่า้กว่ามาตรฐาน  ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สอง คะแนน 
- ระดับ 3  ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน           ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ สาม คะแนน 
- ระดับ 4  ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง       ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ ส่ี คะแนน 
- ระดับ 5  ค่าเป้าหมายระดับยากมาก              ผู้ที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในระดับนี้จะได้ ห้า คะแนน 

 

ค่าเป้าหมาย
ต่ าสุด 
ที่รับได ้

ค่าเป้าหมาย
ในระดับ 
ต่ ากว่า

มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ที่เป็น 

ค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไป 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มีความยาก 
ปานกลาง 

ค่าเป้าหมายใน
ระดับท้าทาย 
มีความยาก
ค่อนข้างมาก  
โอกาสส าเร็จ  

< 50% 
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ข้อแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดค่าเป้าหมายออกเป็น 5 ระดับ ให้เริ่มจากการก าหนด            
ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน (ระดับ 3) เป็นหลักไว้ก่อน จากนั้นจึงพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับ KPI ที่ก าลังพิจารณาอยู่นั้น ควรมีค่ามาตรฐานเป็นเช่นไร     
ให้พิจารณาจากสถิติ ข้อมูล จากนั้นจึงก าหนดค่าเป้าหมายนั้นเป็นค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน (ระดับ 3) 

2. ก าหนดค่าเป้าหมายระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้ (ระดับ 1) โดยทั่วไปผลการปฏิบัติราชการจริง 
ไม่ควรอย่างยิง่ ที่จะต่ ากว่าระดับนี้ 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายระดับยากมาก (ระดับ 5) ให้เป็นค่าที่ท้าทายความสามารถ        
ของผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ว่าเป็นการยากที่ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงถึงระดับนี้ 
ผู้ที่สามารถท าได้ส าเร็จจ าต้องมีความอุตสาหะ บากบั่น และมีความสามารถสูงกว่าผู้ปฏิบัติงานอ่ืนทั่วไป    
เป็นอันมาก 

4. ก าหนดค่าเป้าหมายอีกสองระดับที่เหลือ คือ ค่าเป้าหมายระดับต่ ากว่ามาตรฐาน (ระดับ 2) 
และค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง (ระดับ 4)  

การเปรียบเทียบผลงานที่ท้าได้จริงกับค่าเป้าหมายส้าหรับ KPI แต่ละตัวแล้วจึงพิจารณา
ให้คะแนน ดังนี  

 

ระดับคะแนน ความหมาย 
0 คะแนน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการระดับต่ ากว่า “ค่าเป้าหมายระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้”  (ระดับ 1) 
1 คะแนน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับต่ าสุดที่ยอมรับได้”(ระดับ 1) 
2 คะแนน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับต่ ากว่ามาตรฐาน” (ระดับ 2) 
3 คะแนน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน” (ระดับ 3) 
4 คะแนน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากปานกลาง” (ระดับ 4) 
5 คะแนน ส าหรับผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ค่าเป้าหมายระดับยากมาก” (ระดับ 5) 

 
ค่าเป้าหมาย (KPI) ส้าหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ค่าเป้าหมายของ KPI แต่ละตัวจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ระดับ จากระดับต่ าขึ้นไปสู่ระดับสูง 

สัมพันธ์กับค่าคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
 

ค่าเป้าหมาย (KPI) ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ระดับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย
ต่ าสุด 
ที่ได้รับ 

ค่าเป้าหมายใน
ระดับ 

ต่ ากว่ามาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ในระดับท้าทาย 
มีความยากมาก  

ค่าเป้าหมายที่เป็น 
ค่ามาตรฐานโดยทั่วไป 

START 
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 เกณฑ์การให้คะแนนมิติเชิงปริมาณ และมิติเชิงคุณภาพ 
1.  กรณีสามารถท้างานเกินกว่าเป้าหมายได้ 

 

ระดับคะแนน ความหมาย 
3 ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

2.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 90% จนถึงเป้าหมาย 
2 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 

1.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 
1 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 

0.5 ผลงานส าเร็จต่ ากว่า 60% ของเป้าหมาย 

 
กรณีสามารถท้างานสูงกว่าเป้าหมายได้ 

ระดับ 1 2 3 4 5 6 
คะแนน 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
ผลงาน 

% 
< 60 60 - < 70 70 - < 80 80 - < 90 90 - <100 > 100 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 

 
 
 

  
 

ตัวอย่างก้าหนดเกณฑ์ให้คะแนน 
KPI  : จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) เป้าหมาย 150 คน 

 

ระดับ 1 2 3 4 5 6 
คะแนน 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
ผลงาน 

% 
< 60 60 - < 70 70 - < 80 80 - < 90 90 - <100 > 100 
< 90 90 - 104 105-119 120-134 135-150 > 150 

 
 2.  กรณีไม่สามารถท้างานเกินกว่าเป้าหมายได้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
3 ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 90% แต่ไม่ถึง 100% ของเป้าหมาย 
2 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 

1.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 
1 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 

0.5 ผลงานส าเร็จต่ ากว่า 60% ของเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย
ท้าทาย 

ค่าเป้าหมาย 

STAR

ค่าเป้าหมายในระดับ
ต่ ากวา่มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ต่ าสุดที่ได้รับ 
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กรณีไม่สามารถท้างานเกินกว่าเป้าหมายได้ 
ระดับ 1 2 3 4 5 6 

คะแนน 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
ผลงาน 

% 
< 60 60 - < 70 70 - < 80 80 - < 90 90 - <100  100 
………… ………… ………… ………… ………… ………… 

 
 
 
 
 

 ตัวอย่างก้าหนดเกณฑ์ให้คะแนน 
KPI  : จ้านวนระยะทางก่อสร้างถนน คสล.  เป้าหมาย  500 เมตร 

ระดับ 1 2 3 4 5 6 
คะแนน 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
ผลงาน 

% 
< 60 60 - < 70 70 - < 80 80 - < 90 90 - <100 100 

< 300 300 - <350 350-<400 400 - <450 450-<500 500 
 

 เกณฑ์การให้คะแนนมิติเชิงประโยชน์ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4 ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

3.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 95% แต่ไม่ถึง 100% ของเป้าหมาย 
3 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 90% แต่ไม่ถึง 95% ของเป้าหมาย 

2.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 85% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 
2 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 85% ของเป้าหมาย 

1.5 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 75% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 
1 ผลงานส าเร็จตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 75% ของเป้าหมาย 

0.5 ผลงานส าเร็จต่ ากว่า 70% ของเป้าหมาย 
 

เกณฑ์การให้คะแนนมิติเชิงประโยชน์ 
ระดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 

คะแนน 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ผลงาน 

% 
< 70 70 – <75 75- < 80 80– <85 85– <90 90–<95 95 - 100 > 100 
………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… 

 
 

 

ค่าเป้าหมาย 

STAR

ค่าเป้าหมาย
ต่ าสุดที่ได้รับ 

ค่าเป้าหมายในระดับ
ต่ ากวา่มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

STAR

ค่าเป้าหมาย
ต่ าสุดที่ได้รับ 

ค่าเป้าหมายในระดับ
ต่ ากวา่มาตรฐาน 
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17.  การปรับเปลี่ยนตัวชี วัดผลงานและค่าเป้าหมายในระหว่างรอบการประเมิน 
การก าหนดสัดส่วนค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด ต้องก าหนดให้มีความเหมาะสม  โดยค านึงถึงน้ าหนัก

ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วัดแต่ละตัวรวมกันแล้วต้องเท่ากับ 100 ในระหว่างรอบการ
ประเมินสามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงปฏิบัติราชการได้ ในกรณี 

(1)  มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 
(2)  งานที่ได้รับมอบหมายเปลี่ยนแปลงไป 
(3)  มีการโอน ย้าย เปลี่ยนแปลงต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
18.  สมรรถนะ   

ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะจะกระท าโดยอ้างอิงข้อก าหนดสมรรถนะ   
และนิยามสมรรถนะท่ีเป็นข้อเสนอ ของ สปร. ต่อ กถ. ซึ่งมีการแบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  1.  สมรรถนะหลัก   
   หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกต าแหน่งจ าเป็นต้องมี เพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อปท. ประชาชน และประเทศชาติ 
 สมรรถนะหลัก  ประกอบด้วย 

(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(4) การบริการเป็นเลิศ 
(5) การท างานเป็นทีม 

  2.  สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร 
    หมายถึง  สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ านวยการท้องถิ่น ต้องก ากับ

ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
(1) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
(2) ความสามารถในการเป็นผู้น า 
(3) ความสามารถในการพัฒนาคน 
(4) การคิดเชิงกลยุทธ์ 

  3.  สมรรถนะประจ้าสายงาน   
    หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดขึ้นส าหรับประเภทและระดับต าแหน่งของข้าราชการในสายงานต่าง ๆ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
และบรรลุเป้าหมายของ อปท. 
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 สมรรถนะประจ้าสายงาน  ประกอบด้วย 
(1) การคิดวิเคราะห์ 
(2) การค้นหาและการจัดการฐานข้อมูล 
(3) การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ 
(4) ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
(5) การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
(6) การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
(7) การบริหารความเสี่ยง 
(8) การบริหารทรัพยากร 
(9) การวางแผนและการจัดการ 
(10) การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
(11) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
(12) การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
(13) การสร้างให้เกิดการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
(14) ความคิดสร้างสรรค์ 
(15) การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
(16) การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
(17) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
(18) การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
(19) จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(20) ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
(21) สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 
(22) ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 

 

การประเมินสมรรถนะ ต้าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอ้านวยการท้องถิ่น 

สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร (4 สมรรถนะ) 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.  การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2.  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 2.  ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3.  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 3.  ความสามารถในการพัฒนาคน 
4.  การบริการเป็นเลิศ 4.  ความคิดเชิงกลยุทธ์ 
5.  การท างานเป็นทีม  
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การประเมินสมรรถนะ ต้าแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป 

สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ) สมรรถนะประจ้าสายงาน (อย่างน้อย 3 สมรรถนะ) 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.  ................................................. 
2.  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 2.  ................................................ 
3.  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 3.  ................................................ 
4.  การบริการเป็นเลิศ  
5.  การท างานเป็นทีม  

 

ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก  สมรรถนะประจ้าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ้าสายงาน     
จะมีรายละเอียดตามหนังสือคู่มือพจนานุกรมสรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานฯ  

 
19.  วิธีการประเมินสมรรถนะ มี 2 วิธี 

1.  การวัดแบบ Bar Scale 
2.  การวัดแบบ Rating Scale 
 
1.  การวัดแบบ Bar Scale 

- เป็นการประเมินสมรรถนะโดยพิจารณาสมรรถนะของผู้รับการประเมินว่ามีพฤติกรรมตามที่ระบุ
ในนิยามสมรรถนะอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และสม่ าเสมอ  สูงสุด ณ ระดับใด 

- คะแนนที่ได้จะพิจารณาจากระดับสมรรถนะที่ผู้ประเมินนั้น ๆ ได้ เมื่อเทียบกับระดับสมรรถนะ   
ที่คาดหวัง  และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ Bar Scale 
 ตัวอย่าง  ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับสูง  สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์  (ระดับที่คาดหวัง = 4) 
 

สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation – ACH) 
ค้าจ้ากัดความ  :  ความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐาน      
ที่องค์กรก าหนดไว้เป็นอย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงาน      
และกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

Y / N 

ระดับท่ี 0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี อย่างชัดเจน  
ระดับท่ี 1  :  แสดงความพากเพียรพยายาม  และตั งใจท้างานได้ดี  
  มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างานและตรงต่อเวลา Y 
  มีความรับผิดชอบในในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา Y 
  มีความตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนตัวของตนให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย Y 
  มีแสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็น  เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป Y 
ระดับที่ 2  :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท้างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้หรือตาม
มาตรฐานขององค์กร 

 

  ท างานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ Y 
  มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานท่ีมีคุณภาพ Y 
  ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีดีตามมาตรฐานขององค์กร Y 
  หมั่นติดตามผลงานและประเมินผลงานตนเองเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร Y 
  คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอยู่เสมอ Y 
ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และปรับปรุงวิธีการท้างานเพ่ือพัฒนาผลงานให้โดดเด่นเกินกว่า
เป้าหมายมาตรฐานที่องค์กรก้าหนด 

 

  ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้การท างานดีขึ้น เร็วข้ึน  มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน Y 
  ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงระบบ และวิธีการท างานให้มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและเกินกว่าเป้าหมาย

ที่องค์กรก าหนดไว้ 
Y 

  เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว ้ Y 
ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และอุตสาหะมานะบากบั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายหรือได้ผลงาน
ที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท้าได้มาก่อน 

 

 บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในงานที่ยากหรือไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน โดยใช้วิธีการพัฒนาระบบ ประยุกต์และบริหาร
จัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดในองค์กรกระท าได้มาก่อน 

N 

  ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพื่อท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด N 
  ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน  วิธีการท างาน  เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน N 
ระดับที่ 5 :  แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยง 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

 

  ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ เพื่อให้องค์กรและประชาชน              
ได้ประโยชน์สูงสุด 

N 

  วิเคราะห์ และค านวณผลได้ ผลเสีย และความคุ้มค่า รวมทั้งกล้าคิด กล้าท า และกล้าเสี่ยงโดยอาศัยวิสัยทัศน์  
ประสบการณ์และการบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป้าหมายและประโยชน์ส าคัญขององค์กร 

N 

 
 
 

Scale 
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 วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ Bar Scale 

1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
สมรรถนะ 

ที่ประเมินได้น้อยกว่า
ระดับที่คาดหวัง 

3 ระดับ 

สมรรถนะ 
ที่ประเมินได้น้อยกว่า

ระดับที่คาดหวัง 
2 ระดับ 

สมรรถนะ 
ที่ประเมินได้น้อยกว่า

ระดับที่คาดหวัง 
1 ระดับ 

สมรรถนะ 
ที่ประเมินได้เท่ากับ

ระดับที่คาดหวัง 
 

สมรรถนะ 
ที่ประเมินได้มากกว่า

ระดับที่คาดหวัง 
 

 

ตัวอย่าง 
 *  ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ ต้องการ คือ ระดับ 4  
 *  สมรรถนะที่ประเมินได้ คือ ระดับ 3  (ต่ ากว่า 1 ระดับ) 
 *  จะได้คะแนน  - - >  3  คะแนน    
 
 

คะแนนการประเมินสมรรถนะ 
ระดับคะแนน ความหมาย 

5 ระดับท่ีประเมินได้ มากกว่า ระดับท่ีคาดหวัง/ ต้องการ 1 ระดับข้ึนไป 
4 ระดับท่ีประเมินได ้เท่ากับ   ระดับท่ีคาดหวัง/ ต้องการ  
3 ระดับท่ีประเมินได ้น้อยกว่า ระดับท่ีคาดหวัง/ ต้องการ 1 ระดับ 
2 ระดับท่ีประเมินได้ น้อยกว่า ระดับท่ีคาดหวัง/ ต้องการ 2 ระดับ 
1 ระดับท่ีประเมินได้ น้อยกว่า  ระดับท่ีคาดหวัง/ ต้องการ 3 ระดับ 

 
 

2.  การวัดแบบ Rating Scale 
- เป็นการประเมินสมรรถนะโดยการพิจารราสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง 
- คะแนนที่ได้จะพิจารณาจากระดับสมรรถนะที่ผู้ประเมินฯ ได้จากการสังเกต และให้คะแนน    

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 วิธีการประเมินสมรรถนะแบบ Rating Scale 
    ตัวอย่าง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ระดับที่คาดหวัง ระดับ 2) 
 

พฤติกรรมบ่งชี  มี 
ระดับที่ 0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี อย่างชัดเจน  
ระดับที่ 1  :  แสดงความพากเพียรพยายาม  และตั งใจท้างานได้ดี  
  มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างานและตรงต่อเวลา / 
  มีความรับผิดชอบในในงาน สามารถส่งงานได้ตามก าหนดเวลา / 
  มีความตั้งใจ และพากเพียรพยายามท างานในหน้าที่และในส่วนตัวของตนให้ดีตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
/ 

  มีแสดงความประสงค์หรือข้อคิดเห็น  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป / 
ระดับที่ 2  :  แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และสามารถท้างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
หรือตามมาตรฐานขององค์กร 

 

  ท างานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือเป้าหมายของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

/ 

  มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ / 
  ก าหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีตามมาตรฐานขององค์กร / 
  หมั่นติดตามผลงานและประเมินผลงานตนเองเพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร  
  คิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของตนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่เสมอ  

รวม  =  (7 *100 )/9   = 77 % 
 
 

การพิจารณาสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง/ ต้องการ 

1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่า  60 % 60 - 70 % 71 - 80 % 81 – 90 % 91 - 100 % 

 
ตัวอย่าง   สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์   
  แสดงพฤติกรรมร้อย 77   ได้คะแนน 3 คะแนน 
 

วิธีการประเมินสมรรถนะ  ใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเด่นชัดของผู้รับการ
ประเมิน  โดยใช้วิธีการบันทึกพฤติกรรมที่ส าคัญของผู้รับการประเมิน ในระหว่างรอบการประเมิน          
เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการพิจารณาประเมินสมรรถนะในช่วงปลายรอบการประเมิน  โดยใช้
วิธีการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้รับการประเมินกับพฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนดในระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวังตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งของผู้รับการประเมิน แล้วจึงสรุประดับสมรรถนะที่ประเมินได้ 
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20.  คณะกรรมการผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะก าหนดให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลั่นกรอง   

ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ” เพื่อท้าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน       
และความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา           
(ผูป้ระเมิน) ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
   1.  ปลัด อปท.     เป็นประธานกรรมการ 
   2.  หัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน  เป็นกรรมการ  
   3.  พนักงานส่วนท้องถิ่นงานการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานุการ 

   การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะด าเนินการโดยการใช้บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย เพ่ือใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพ่ือระบุสมรรถนะที่จะประเมินในช่วง      
เริ่มรอบการประเมิน  เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดรอบการประเมินจะถูกน ามาใช้ในการสรุปคะแนนประเมิน       
บันทึกการแจ้งผลการประเมิน ตลอดจนก าหนดแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  

21.  การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง  จะต้องมีการแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับการประเมิน ดังนี้ 
(1) ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)  แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ (ผู้รับการประเมิน) 

ทราบเป็นรายบุคคล และให้ค าปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) รวมทั้งร่วมกันกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) จัดท าแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

(2) ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา (ผู้ รับการประเมิน) ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน          
กรณีผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน) ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา 
(ผู้ประเมิน) หาพยานที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 คน ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินแล้ว 

   การแจ้งผลการประเมิน  ก าหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน   

 
22.  การน้าผลการประเมินไปใช ้
   ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว จะน าไปใช้ประกอบในการ

พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การเลื่อนเงินเดือน 
(2) การแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน ฯลฯ) 
(3) การให้ออกจากราชการ 
(4) การพัฒนา และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
(5) การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส) 
(6) การบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนๆ (รางวัลจูงใจ  ค่าตอบแทน ฯลฯ) 
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23.  ขั นตอนและช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การประเมิน ขั นตอน/  กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2 
1. ต้นรอบการประเมิน ขั นตอนที่ 1  :  การเตรียมการประเมินผล 

1. อปท. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. เสนอนายก อปท. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินฯ 

3. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิ ธี การประเมินฯ          
ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน   

ตุลาคม เมษายน 

 ขั นตอนที่ 2  :  จัดท้าค้ารับรองรายบุคคล 
1. นายก อปท. และผู้บริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติ

ราชการ และเป้าหมายของ อปท. ให้แก่ปลัด/ รองปลัด 
อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อก าหนดเป้าหมาย
ผลส าเร็จของ อปท. ในรอบการประเมิน 

2. ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมาย       
ขององค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน      
สู่ระดับส านัก/ กอง/ หน่วยงาน/ ขรก. แต่ละคน       
โดยพิจารณาถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

3. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติ
ราชการ โดยก าหนดเป้าหมายระดับความส าเร็จ     
ของงานและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

4. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   

ตุลาคม เมษายน 

2. ระว่างรอบการ
ประเมิน 

ขั นตอนที่ 3  :  การติดตามและให้ค้าปรึกษาแนะน้าการ
ปฏิบัติงาน 
1.  ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานให้เกิดผลงานตามที่จัดท า

ข้อตกลงไว้ 
2.  ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า และสอนงานแก่ผู้รับ

การประเมิน 
3. ผู้ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ

ประเมินเป็นระยะ  และพัฒนาผู้รับการประเมินให้มี
สมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

4.  กรณีมีความจ าเป็น  หรือมีการเปลี่ยนแปลงในเชิง
นโยบาย หรือมีการโอน ย้ายเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง      
และหน้ าที่ ค ว าม รั บผิ ด ชอบ  อาจด า เนิ นกา ร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงปฏิบัติราชการรายบุคคล       
โดยการปรับเปลี่ยน เพิ่ม ลดตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย 
รวมทั้งค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดได้ 

ตุลาคม – 
มีนาคม 
ของปี
ถัดไป 

เมษายน – 
กันยายน  
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การประเมิน ขั นตอน/  กิจกรรม รอบที่ 1 รอบที่ 2 
3. ครบรอบการประเมิน ขั นตอนที่ 4  :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ประเมิน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด และพฤติกรรม
ที่แสดงออกจากการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมิน  แจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้รับการประเมินทราบ 
พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน หากผู้รับ
การประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการ
ประเมินให้พนักงานส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 คน       
ลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

3. ผู้ ป ร ะ เ มิ น เ ส น อ ผ ล ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาผล   
การประเมินตามล าดับชั้น 

4. ให้แต่ละส านัก/ กอง จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรียงล าดับตามผลการ
ประเมิน 

5. ให้ส านักงานปลัด/ กองการเจ้าหน้าที่ รวบรวมผล  
การประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินฯ 

เมษายน ตุลาคม 

 ขั นตอนที่ 5  :  การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบ
การประเมินผล 
1. อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมให้

ค าปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน    
ในภาพรวม และรายบุคคลว่าการประเมินผล          
มีมาตรฐานความเป็นธรรมหรือไม่ และเสนอความเห็น
ต่อนายก อปท. 

3. นายก อปท. พิจารณาผลการประเมิน 
4. อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” ในที่

เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ  ยกย่อง ชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน    
ในรอบการประเมินต่อไป 

5. อปท.น าผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

6. จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความส าเร็จ
ของงานและสมรรถนะส าหรับแบบประเมินผลให้เก็บ
ส าเนาไว้ที่ส านัก/ กอง อย่างน้อย 2 รอบการประเมิน 
และให้จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติราชการ 

เมษายน ตุลาคม 

 


