
วชิา 
“การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่” 

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลกัษณะ
งาน 

(ระบบแท่ง) 
 



ประเดน็น ำเสนอ 
ชว่งแรก 
• วตัถปุระสงคข์องกำรประเมนิ 

• หลกักำรและทฤษฎ ี

• กระบวนกำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน 

• ระยะเวลำกำรประเมนิ 

• ผูป้ระเมนิและผูร้บักำรประเมนิ 

• องคป์ระกอบของกำรประเมนิผล 

 

 



ชว่งสอง 
• แนวทำงกำรก ำหนดตวัชีว้ดั และ

คำ่เป้ำหมำยผลสมัฤทธิข์องงำน 

• แนวทำงกำรก ำหนด และประเมนิ

สมรรถนะ 

• ขัน้ตอน และวธิกีำรประเมนิ 

• แบบฟอรม์กำรประเมนิ 

• ตวัอย่ำงกำรประเมนิผล 

 

 



ประเมนิผล 
การปฏบิตังิาน 
ไปท าไม? 



วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
  

 1. เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร อปท.      ใน
การขับเคลื่อน ก ากับดูแล และติดตามการท างานของ
ส่วนราชการ และข้าราชการ ให้งานบรรลุ      ตาม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ตั้งไว้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
 



 2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผล     การ
ปฏิบัติงาน ไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
              (1) การเลื่อนเงินเดือน 
              (2) การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 
              (3) การให้เงินรางวัลประจ าปี  
              (4) การพัฒนาผลงานของข้าราชการ 
              (5) เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุ  
                   เป้าหมาย 
 
 



ประวัติความเปน็มาของการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
 
 พบครั้งแรกในในช่วงตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 19        โดย
โรงงานของ Robert Own เจ้าของโรงงานปั่นฝ้ายชาวสก๊อต     ได้
จัดท าชุดสมุดลักษณะงาน (Character Books) ขึ้น โดยพนักงานทุกคน
จะมีสมุดคนละเล่มเพื่อคอยจดบันทึกว่า วันหนึ่งๆ ได้ท างานอะไรบ้าง 
และในแต่ละหน้าของสมุดจะมีช่องไว้ส าหรับระบายสีว่าผลงานนั้นๆ 
ได้รับการประเมินอยูใ่นระดบัใด โดยสีแต่ละสจีะบอกถึงระดบัของผลงาน
ว่าอยู่ในเกณฑ์ใด 



ฐานอ านาจทางกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ 

ของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ของขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน 



ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

เร่ือง  
มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และวธีิการประเมนิผล

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2558 

 

  



หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

ที ่มท 0809.3/ว692 ลว. 31 มนีาคม 2559 

เร่ือง 
การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง 
เป็นประเภทตามลกัษณะงาน 

 

  



หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  

ที ่มท 0809.9/ว4 ลว. 1 เมษายน 2559 

เร่ือง 

 การก าหนดสมรรถนะเพ่ือการ
ประเมินผล 

การปฏิบติังานส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในระบบต าแหน่ง 

“ระบบวิทยฐานะ” 



 เ พ่ื อ ก า หนดหลั ก เ กณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ          
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมายของ อปท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

เจตนารมณ์ของมาตรฐานทั่วไป 



เป้ำหมำยของกำร

ประเมนิ 
 เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิรำชกำร

ของ ขรก .   มีประสิทธิภำพ 
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  แ ล ะ บ ร ร ลุ

เป้ำหมำยของ อปท. 



หลกักำร 

1. มุ่งเน้นระบบกำรบรหิำร
ผลงำน    

(Performance Management) 



ความหมายของ “ระบบการบริหารผลงาน” 
ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 

  กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดย
การเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
 



ความหมายของ “การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน” 
ส านักงาน ก.พ. 

  กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดัน
ให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดย
การเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐาน
กระบวนการความต่อเนื่อง 
 



ความหมายของ “การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน” 
Joseph B. Kingsbury 

  วิธีการที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึก และลงความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของคนงานในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 วิธีการที่ใช้ประเมินค่าว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความสามารถ
ปฏิบัติงานได้เพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานที่
ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้ หรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาใน
ผลประโยชน์ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 



แผนภาพกระบวนการบริหารผลการปฏบิตัิงาน 



 การวางแผนการปฏิบัติงานต้องท าให้
ชั ด เ จน  และสอดคล้ อ ง กั บทิ ศท า งต าม
แผนปฏิบั ติ ร าชการ /แผนพัฒนาสามปี /
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ก าหนด  
  



การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือ การวางแผนกลยุทธ์  
(Strategic Planning)  

 เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ใน
อนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการ
บรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบ
ด้านอย่างเป็นระบบ 



การวางแผนยุทธศาสตร์ 
จะต้องตอบค าถาม 3 ประการ คือ  

1. องค์กรก าลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)  
2. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?)  
3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร   
   (How do you get there?) 



 การติ ดต ามผลกา รปฏิ บั ติ ง าน  เพื่ อ ใ ห้
ผู้ บั ง คั บบัญชาก า กั บ  ดู แล  ให้ ค า ปรึ กษาแก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
  



 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานได้ดียิ่งขึ้น การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือการวางแผน    กล
ยุทธ์  (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่
ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่
ก าหนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ 



 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นการวัด
ความส าเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่เริ่มรอบการประเมินครั้งแรก 
  



 การน าผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานไป
ประกอบการพจิารณาด้านการบริหารงานบคุคล เช่น เลื่อน
ขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ จ่ายเงินโบนัส ฯลฯ 



หลกักำร 
2. กำรมสี่วนรว่ม 

ระหวำ่งผูป้ระเมนิกบัผูร้บักำร

ประเมนิ  
(Self & Boss Assessment) 



กำรประเมนิตนเองและ

ผูบ้งัคบับญัชำ  
 หมายถึง การประเมินตนเองที่เปิดโอกาส
ให้ทั้ งผู้ ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
ร่วมกันประเมิน มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ และ
ตกลงร่วมกัน 



หลกักำร 
 3. องคป์ระกอบกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำน แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้
  

 (2) พฤตกิรรมกำรปฏบิตัริำชกำร 
(สมรรถนะ) 
             รอ้ยละ 30% 
 

 (1) ผลสมัฤทธิข์องงำน รอ้ยละ 
70% 
  



ระยะเวลำกำร

ประเมนิผล 
 ปีงบประมำณละ 2 คร ัง้ คอื 
 1. คร ัง้ที ่1 ระหว่ำงวนัที ่1 ต.ค. 
ถงึ 31 ม.ีค. ของปีถดัไป 
 2. คร ัง้ที ่2 ระหว่ำงวนัที ่1 เม.ย. 
ถงึ 30 ก.ย. ของปีเดยีวกนั 



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ที่ ผู้ประเมนิ ผู้รับการประเมิน 

1 นายก อปท. ปลัด อปท. 

2 ปลัด อปท. 1. รอง อปท. 
2. ผอ.ส านัก/กอง 
3 .  หน .  ส่ วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าส านัก/กอง 



ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

ที่ ผู้ประเมนิ ผู้รับการประเมิน 

3 ผอ.ส านกั/กอง 1. ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิน่ ที่อยู่ในบงัคบั
บัญชา 
2. ผอ. สถานศกึษา 
3. ครูผู้ดูแลเดก็  

4 ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครใูนสงักดั
โรงเรยีน 



ค าถาม - ค าตอบ 

ถาม   ใครเป็นผู้ประเมินหัวหน้าส านักปลัด ? 

 
 ตอบ   ปลัด ฯ 
 



ค าถาม - ค าตอบ 
ค าถาม  ใครเปน็ผูป้ระเมินขา้ราชการกรณีที่ไปชว่ยราชการใน    
ส่วนราชการอื่น ? 

ค าตอบ  ก.  นายก อปท.  
   ข.  หัวหนา้สว่นราชการผู้รับการประเมินทีไ่ปช่วยราชการ 
   ค.  หัวหนา้ส่วนราชการต้นสงักดั โดยใหห้วัหนา้สว่นราชการ 
                ที่ไปช่วยราชการส่งข้อมลูและความเหน็มาเพือ่ประกอบ 
                การพจิารณาประเมิน 
            ง.  ถูกทกุข้อ  
 
 



ค าถาม - ค าตอบ 

ค าถาม    

   ใครเป็นผู้ประเมินปลัด ฯ กรณีไม่มี 

       นายก อปท. ? 

ตอบ  ผู้ก ากับดูแลของ อปท. แต่ละประเภท 
        (นายอ าเภอ หรือ ผวจ. แล้วแต่กรณี) 



องคป์ระกอบ 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

แบ่งเป็น ๒ สว่น 

ผลสมัฤทธิข์อง

งำน  
70 % 
  

 
 

พฤตกิรรม 
กำรปฏบิตัิ

รำชกำร 
30 % 
  

 
 



สว่นที ่1 
ผลสมัฤทธิข์อง

งำน 



ควำมหมำย 
กำรบรหิำรมุ่งผลสมัฤทธิ ์ 

(Results Based Management – RBM) 
 เป็นเครือ่งมอืกำรบรหิำรทีม่ำ

พรอ้มกบัแนวคดิกำรบรหิำรภำครฐัแนว

ใหม่ (New Public Management) 
 ซึง่มกีำรน ำมำใชก้บัภำครฐัและ

ภำคเอกชนในหลำยประเทศทัง้

สหรฐัอเมรกิำ องักฤษ ออสเตรเลยี 

นิวซแีลนด ์และประเทศในแถบเอเชยี 

เชน่ ญีปุ่่น สงิคโปรแ์ละฮ่องกง 
 



 ผลสมัฤทธิข์องงำน คอื วธิกีำรบรหิำร

จดักำร        ที่มุ่งเน้นผลกำรปฏิบตัิงำน

เพื่อให้องค ก์รบรร ลุว ัตถุปร ะสงค แ์ละ

เป้ำหมำย  
 เป็นกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินงำน

ขององคก์รทีทุ่กคนตอ้งมีส่วนร่วมเพือ่ให ้

เกดิกำรท ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพประสทิธผิล 

มีควำมร ับผิดชอบต่อประชำชนและ

ยกระดบัผลกำรปฏิบตัิงำนขององคก์รให้

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ

ผูร้บับรกิำรไดด้ยีิง่ขึน้  
 โดยใช้กำรสร ้ำ งต ัวชี ้ว ัดผลกำร

ด ำ เ นินงำนที่ เ ป็น รูปธรรมว ัดผลกำร

ปฏบิตังิำนเทยีบกบัเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 
   



กำรประเมนิผลสมัฤทธิ ์

ของงำน 



ผลสมัฤทธิข์องงำน 

ประเมนิผลจำก 
 1. ปรมิำณผลงำน 
 2. คณุภำพของงำน 
 3. ควำมรวดเรว็ หรอืควำมตรง
ตอ่เวลำ 
 4. ควำมประหยดั หรอืควำม
คุม้คำ่ 
  
 
 



1. นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
2. แผนพัฒนาสามปี/แผนปฏิบัติราชการ 
3. ภารกิจหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน...มาจากไหน 



การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ/งาน/กิจกรรม 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน เป็นการวัด
ความส าเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ข้าราชการ   ผู้
นั้นได้ปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบความส าเร็จกับค่า
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
 



ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

“ตัวชีว้ดัผลการปฏิบตังิาน” 
ตัวชี้วัด (KPIs)  เป็นดัชนีหรือหน่วย
ความส าเรจ็ของการปฏิบัติงาน        ที่
ก าหนดขึ้น โดยเป็นหน่วยวัดแสดง
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และสามารถ
แยกแยะ ความแตกต่างของผลการ
ปฏิบัติงานได้  

“การก าหนดค่าเปา้หมาย” 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ           
เชิงคุณภาพ และเชิงประโยชน์ ที่ท าให้
แยกแยะได้ว่าการปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จ  ตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่
ก าหนดไว้หรือไม่/มากน้อยเพียงใด 
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 



การก าหนดตัวชีว้ดัและคา่เป้าหมายผลสมัฤทธิข์องงาน 

เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดัในระดบั อปท. 

ผลสัมฤทธิท์ีส่นบัสนนุตอ่ 
เป้าหมายระดบัองคก์ร 

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและอืน่ๆ 

เป้าประสงคใ์นระดบัหนว่ยงาน 

ตัวชี้วดัในระดบัหนว่ยงาน 

ผลสัมฤทธิท์ีส่นบัสนนุตอ่เปา้หมาย
ของผู้บงัคบับัญชา 

ผลสัมฤทธิ์ตาม 
บทบาท หน้าที ่

ผลสัมฤทธิ์ของงานทีไ่ดร้บั
มอบหมายเปน็พเิศษ 

เป้าประสงคใ์นระดบับคุคล 

ตัวชี้วดัในระดบับคุคล 

ระดับ อปท. 

ระดับหนว่ยงาน 

ระดับบุคคล 



1. การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเรจ็ของงานจากบนลงลา่ง (Goal Cascading 

Method) 

1) ถ่ายทอดลงมาโดยตรง 

2) แบ่งค่าตวัเลขเป้าหมาย (เฉล่ียค่าเป้าหมาย) 

3) แบ่งเฉพาะดา้นที่มอบ 

2. การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร (Customer-Focused 

Method) 

3. การไลเ่รยีงตามผงัการเคลื่อนของงาน (Work Flow Charting Method) 

4. การพิจารณาจากประเด็นที่ตอ้งปรบัปรุง (Issue-Driven Method) 

 

การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิของงาน 

เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 



• มอบหมายความรบัผดิชอบ   ทั้ง
ตัวชี้วัด (KPIs) และ        ค่า
เป้าหมาย ในแตล่ะข้อ     จาก
ผู้บังคบับญัชาสูผู่ใ้ตบ้ังคบับญัชา
ทั้งหมดมกัใชใ้นกรณทีีเ่ป็นการ
มอบหมายจากผูบ้ังคบับัญชา
ระดับสงู 

1.1 การถ่ายทอดลงมาโดยตรง 

ปลัด 

รองปลดั 

ผู้อ านวยการ 
ระดับส านกั/กอง 

เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

1.การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงลา่ง  



• ยังใชต้วัชีว้ดัเดมิเปน็หลกั แต่อาจก าหนด
ระบุพื้นที่หรือขอบเขตความรับผดิชอบ 
และมกีารก าหนดตวัเลขเป้าหมายที่ลดลง
ตามส่วน 

• มักใช้ในกรณกีารแบ่งพื้นที่รับผดิชอบ หรือ
การแบ่งการปฏบิตังิานตามกลุ่มเป้าหมาย  

1.2 การถา่ยทอดโดยการแบง่คา่ตวัเลขเปา้หมาย  

ผอ.ส่วน 

ผู้ปฏิบตังิานที่
รับผิดชอบ 

ผอ.ส านกั 

ค่าตัวเลขเป้าหมายของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ในระดับ
เดียวกันรวมแล้ว 
เท่ากับหรือมากกวา่  
ค่าตัวเลขเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา 
 

เทคนิควธิีการก าหนดตัวชี้วัด 
1.การถา่ยทอดตัวชีว้ดัผลส าเร็จของงานจากบนลงลา่ง (ต่อ) 
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• มอบหมายงานเพยีงบางดา้น หรอืบางสว่นแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

• จ าเป็นตอ้งก าหนด ผลสมัฤทธิห์ลกั และตวัชีว้ดั
ทีต่อ้งการจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม ่

• มกัใชใ้นกรณีที ่เป้าหมายผลการปฏบิตังิาน
ของตนทีต่อ้งการถา่ยทอด ประกอบขึน้ดว้ย 
เป้าหมายการปฏบิตังิานยอ่ยหลายประการ 
และตอ้งการมอบหมายเป้าหมายผลการ
ปฏบิตังิานยอ่ยในแตล่ะสว่นให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตล่ะคนรบัผดิชอบ  

• จ าเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจในกระบวนการท างาน
ทีจ่ะสง่ผลตอ่เป้าหมายผลการปฏบิตังิานของ
ตนกอ่น  

1.3 การถ่ายทอดที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ
มอบหมายให้ปฏบิัตงิาน
เพยีงบางด้าน (แบ่งเฉพาะ
ด้านที่มอบ) 

ผูอ้ ำนวยกำร            
กองกำรเจำ้หนำ้ที ่

ผูป้ฏบิตังิำนทีร่ับผดิชอบกำร
ผลักดนัใหม้ ีIPIP 

ผูป้ฏบิตังิำนทีร่ับผดิชอบกำร
จัดกำรฝึกอบรม 

ผูป้ฏบิตังิำนทีร่ับผดิชอบ
กจิกรรมกำรพัฒนำอืน่ๆ 

เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

1.การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงลา่ง (ตอ่) 



ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชี้วดั 
ระดบัคา่เป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ระบบเครือขา่ยสารสนเทศภายในมี

ความพรอ้มใชง้าน 

จ านวนคร ัง้(ตอ่ปี)ทีร่ะบบ

เครือขา่ยสารสนเทศไมส่ามารถ

ใชง้านไดเ้กนิกวา่ 48 ช ั่วโมง 

4 3 2 1 0 

ผูอ้ านวยการ 

ศนูย์เทคโนโลย ี

สารสนเทศฯ 

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชี้วดั 
ระดบัคา่เป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ระบบเครือขา่ยสารสนเทศไดร้บั

การตรวจซอ่มใหส้ามารถใชง้าน

ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 

จ านวนคร ัง้ (ตอ่ปี) ทีเ่จา้หน้าทีไ่ม่

สามารถแกไ้ขระบบเครือขา่ยใหใ้ช้

งานไดต้ามปกตภิายใน 24 ช ั่วโมง 

4 3 2 1 0 

ผลสมัฤทธิห์ลกั ตวัชี้วดั 
ระดบัคา่เป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ผูใ้ชง้านระบบเครือขา่ยมีความรู้

เกีย่วกบัการใชง้านระบบอยา่ง

ถูกตอ้ง 

รอ้ยละผูใ้ชง้านทีส่อบผา่นการทดสอบ

ความรูเ้กีย่วกบัการใชง้านระบบ

เครือขา่ย 

65 70 75 80 85 

ผูร้บัผดิชอบ 

การอบรม 

ผูด้แูลระบบ 

เครือขา่ยฯ 

1.3 การแบ่งเฉพาะดา้นที่มอบ (ตอ่) 

เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

1.การถ่ายทอดตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานจากบนลงลา่ง (ตอ่) 



แนวทางน้ีเหมาะกบังานท่ีตอ้งท าหนา้ท่ีใหบ้ริการกบัผูอ่ื้นเป็นส าคญั 

ผลส าเร็จของงาน คือ ส่ิงที่ไดท้  า หรือใหบ้ริการกบัลกูคา้ หรือ

ผูร้บับริการ 

 

  

หน่วยงาน 

ผูร้บับริการ ก 

ผูร้บับริการ ค 

ผูร้บับริการ ง ผูร้บับริการ ข 
ผลผลิต 

บริการ 

ผลผลิต  บริการ 

ผลผลิต 

บริการ 

ผลผลิต  บริการ 

• ใครคือผูร้บับริการ 

• ผูร้บับริการตอ้งการ/

คาดหวงัอะไร 

• จะตั้งเป้าหมายในการ

ใหบ้ริการอยา่งไร 

•  จดัท าขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการ 

• ประเมินผลตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้  

เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

2. การสอบถามความคาดหวงัจากผูร้บับริการ 
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เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

2. การสอบถามความคาดหวงัจากผูร้บับริการ : ขั้นตอนด าเนินการ 

2. เลือกมิตกิารบริการท่ีจะ

ใชป้ระเมินพรอ้มตวัช้ีวดั 

3. ตดัสินใจในรายละเอียด

เก่ียวกบัการประเมิน 

เช่น ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง ความสุภาพในการให ้

บริการ และก าหนดตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นมิตกิารใหบ้ริการนั้น 

ช่วงเวลาท่ีจะประเมิน ก าหนดกลุ่มตวัแทนผูใ้หข้อ้มูล 

ออกแบบวิธีการและแบบฟอรม์ส าหรบัการประเมิน 

4. จดัเก็บขอ้มูล และ 

ประมวลผล 

5. สรุปผลการประเมิน 

เช่น ใหผู้ร้บับริการกรอกแบบสอบถาม หรือสมัภาษณ์

ผูร้บับริการ และน าขอ้มูลไปประมวลผล 

 
เปรียบเทียบผลการประมวลขอ้มูลท่ีเก็บกบัระดบัค่าเป้าหมาย 

ท่ีตั้งไว ้แลว้สรุปเป็นคะแนนประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน 

1. เลือกภาระงานบริการ

ของผูร้บัการประเมิน 

เช่น การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ภายนอก และการใหบ้ริการแก่

ลกูคา้ภายใน 



เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

3. การไล่เรียงตามผงัการเคลื่อนของงาน  

การพิจารณาจากกระบวนงาน เหมาะกับการตัง้เปา้หมาย และตวัชี้วดัของงานประเภททีเ่นน้การปฏบิัตใิหไ้ด้ตามมาตรฐาน
งานเป็นหลกั โดยมองวา่ ถ้ากระบวนงานไดแ้ลว้ ผลลพัธ์ หรือผลส าเรจ็ของงานจะเกดิขึน้เอง 

 

  

รา่งบทความ 

ก าหนดหวัขอ้ 

ผลผลิต 

เร่ิมตน้ 

แกไ้ขบทความ 

ตกแตง่ศิลป์ 

ตวัอยา่ง กระบวนการ

ผลิตหนงัสือท่ีระลึก 

50 ปี ของการจดัตั้ง

ส่วนราชการ 

Key Process Key Results Role-Result Matrix 



3.1 ระบุงาน : จัดท าหนังสอืที่ระลึก 50 ปี ของการจดัตัง้สว่นราชการ 
3.2 ระบุขั้นตอนหลกัของงาน 

การก าหนดแนว

เนื้ อหาของหนงัสือ 

การรา่งบทความ

ภายในเลม่ 

การปรบัแตง่ 

บทความ 

การท า     

อารต์เวิรก์ 

 การจดัพิมพ ์ 

หนงัสือ 

3.3 ระบุกิจกรรมยอ่ยในแตล่ะขั้นตอนหลกั (ตัวอยา่งหนา้ถดัไป) 
3.4 ก าหนดผู้รบัผดิชอบและบทบาทในแต่ละขัน้ตอน (ตัวอยา่งสองหนา้ถดัไป) 
3.5 ก าหนดมิติการประเมนิ : ยอดขาย คุณภาพบทความ ความสวยงามของรูปเลม่และการจัดวาง

ภาพประกอบบทความ ความตรงเวลาในการวางตลาด เป็นต้น 
3.6 ประเมิน 
3.7 สรุปผลการประเมนิ 

 

เทคนิควิธกีารก าหนดตัวชี้วัด 
3. การไลเ่รยีงตามผงัการเคลือ่นของงาน : ขั้นตอน  
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เทคนิควิธีการก าหนดตวัช้ีวดั 

4. การพิจารณาประเด็นท่ีตอ้งปรบัปรุง 

ปัญหา/ประเด็น

ของหน่วยงาน 

แนวทาง/โครงการ

ในการปรบัปรุง  

แกไ้ข 

หนา้ที่รบัผิดชอบ

ในส่วนที่เก่ียวขอ้ง

แนวทาง/

โครงการในการ

ปรบัปรุง 

ตวัช้ีวดัผลงาน วิธีการประเมิน 

ชุมชนรอ้งเรียนว่า

ไม่ไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารการจดั

ฝึกอบรมของ

ส านกังานคมุ

ประพฤต ิ

พฒันาระบบ

ประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลข่าวสารการ

ฝึกอบรมที่

ส  านกังาน

ด าเนินการ 

พฒันาช่องทาง

ประชาสมัพนัธ์

ของส านกังาน 

จ  านวนช่องทาง

ประชาสมัพนัธท์ี่

เพิ่มข้ึนในปี 

2551 

ใชข้อ้มูลจาก

รายงานการ

พฒันาช่องทาง

ประชาสมัพนัธท์ี่

ด  าเนินการเสร็จใน

การประเมิน 

54 



แนวทำงกำรก ำหนด

ตวัชีว้ดั  
และคำ่เป้ำหมำย 
ผลสมัฤทธิข์องงำน 



 “ผลสัมฤทธิ์หลัก” คือ ผลที่ได้ตามมาจาก
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/งาน/
กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ต้องมีมูลค่า หรือคุณค่าต่อ
องค์กรเท่านั้น 

เราต้องก าหนดผลสัมฤทธิห์ลักของงานก่อน 



ผลสัมฤทธิ์ (Results)  
=  

ผลผลิต(Outputs) + ผลลัพธ์(Outcome) 

วิธีการชี้วัดความส าเร็จ 



วัตถุประสงค์  =  เป็นผลผลิต    
                     (Outputs) 



 เป้าหมาย       =  เป็นผลลัพธ์  
                       (Outcomes) 





ตัวอยา่งผลสัมฤทธิข์องโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ที่ โครงการ/งาน/กจิกรรม ผลลัพธ/์ผลผลิตทีไ่ด้ 

1 เพิ่มประสิทธภิาพการจัดเกบ็
รายได ้

รายได ้อปท. เพิ่มขึ้น 

2 จัดบรกิารสาธารณะทีท่นัสมยั 
และรวดเร็ว 

ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการ
บริการ 

3 การแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ มีน้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค 
และประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เพียงพอ 

4 การแกไ้ขปญัหาไฟปา่ ป่าไม้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื 



ตัวอยา่งผลสัมฤทธิข์องโครงการ/งาน/กจิกรรม 

ที่ โครงการ/งาน/กจิกรรม ผลลัพธ/์ผลผลิตทีไ่ด้ 

5 ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม 
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบาย 

7 ยกระดับคุณภาพการศกึษา เด็กนกัเรยีนสอบติด
มหาวทิยาลยัทีช่ื่อเสยีง 

8 ก่อสรา้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก ประชาชนเข้าถงึการบรกิาร
สาธารณสุขได้อยา่งทัว่ถึง 



ขั้นตอนก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

1 

2 

3 

4 

5 

ก าหนดผลงานที่ตอ้งการในแต่ละต าแหนง่งาน 

จัดกลุ่มของผลงาน 

ก าหนดตวัชีว้ดัรายบคุคล 

ก าหนดเปา้หมาย  

ประเมินผล 



คณุสมบตัขิองตวัชีว้ดัทีด่ ี

กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมหลกัของ SMART… 

 
เจำะจง (Specific) มคีวำมเจำะจง วำ่ตอ้งท ำอะไร 

และ ผลลพัธท์ีต่อ้งกำรคอือะไร 

วดัได ้(Measurable) ตอ้งวดัผลทีเ่กดิขึน้ได ้

เห็นชอบ (Agreed 
Upon) 

ตอ้งเหน็ชอบรว่มกนัระหวำ่ง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และ 

ผูบ้งัคบับญัชำ 
เป็นจรงิได ้(Realistic) ตอ้งทำ้ทำย และสำมำรถท ำส ำเรจ็

ได ้
ภำยใตก้รอบเวลำที่

เหมำะสม  
(Time Bound) 

มรีะยะเวลำในกำรท ำงำนที่

เหมำะสม ไม่ส ัน้ 
ไม่ยำวเกนิไป 



สิ่งที่ต้องพิจารณาเมือ่ก าหนดตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

พิจารณาวตัถุประสงค์ : งานนี้ท าไปเพื่ออะไร  

ก าหนดตวัชี้วัด : จะวัดความส าเร็จของงานได้อยา่งไร (ระบุหน่วยทีจ่ะใช้
วัด เช่น จ านวน ร้อยละ ระยะเวลาทีเ่สร็จ ฯลฯ) 

ก าหนดคา่เป้าหมาย : ระดับค่าเป้าหมายของความส าเรจ็คอือะไร (ระบุ
ระดับค่าเปา้หมายที่ต้องการ พร้อมทั้งระบุระดับคา่เป้าหมายทีม่ากกว่า
หรือน้อยกว่าที่ต้องการดว้ย) 

ก าหนดน้ าหนัก : ตัวชี้วัดนี้ มีน้ าหนักความส าคัญเพียงใด เมื่อเทยีบกบั
ตัวชี้วัดอื่น ๆ 

วัดผลส าเรจ็ : จะวัดหรือเก็บขอ้มลูด้านใด เมื่อใด และจากแหลง่ไหน หรือ
จะอ้างอิงวิธีการประเมนิอย่างไร 

 

 

  

  



เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการปฏิบัติงานเมื่อเทยีบกับเป้าหมาย 
มิติเชิงปรมิาณ และมติิเชิงคณุภาพ กรณที างานเกนิกว่าเปา้หมายได้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 

3 ผลงานสูงกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด 

2.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 90 จนถึงเปา้หมาย 

2 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 80 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 90 ของเปา้หมาย 

1.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 70 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 80 ของเปา้หมาย 

1 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 60 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 70 ของเปา้หมาย 

0.5 ผลงานส าเรจ็ไมถ่งึรอ้ยละ 60 ของเปา้หมาย 



เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการปฏิบัติงานเมื่อเทยีบกับเป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ และเชิงคณุภาพ กรณไีมส่ามารถท างานเกนิกว่าเปา้หมาย 

ระดับคะแนน ความหมาย 

3 ผลงานบรรลุตามเปา้หมายทีก่ าหนด 

2.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 95 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 100 ของเปา้หมาย 

2 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 80 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 95 ของเปา้หมาย 

1.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 70 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 80 ของเปา้หมาย 

1 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 60 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 70 ของเปา้หมาย 

0.5 ผลงานส าเรจ็ไมถ่งึรอ้ยละ 60 ของเปา้หมาย 



เกณฑก์ารใหค้ะแนนผลการปฏิบัติงานเมื่อเทยีบกับเป้าหมาย 
มิติเชิงประโยชน ์กรณที างานเกนิกว่าเปา้หมายได้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 

4 ผลงานสูงกวา่เป้าหมายทีก่ าหนด 

3.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แต ่95% จนถึง 100% ของเป้าหมาย 

3 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 90 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 95 ของเปา้หมาย 

2.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 85 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 90 ของเปา้หมาย 

2 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 80 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 85 ของเปา้หมาย 

1.5 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 75 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 80 ของเปา้หมาย 

1 ผลงานส าเรจ็ตัง้แตร่อ้ยละ 70 แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 75 ของเปา้หมาย 

0.5 ผลงานส าเรจ็ไมถ่งึรอ้ยละ 70 ของเปา้หมาย 



สว่นที ่2 
กำรประเมนิพฤตกิรรมกำร

ปฏบิตัริำชกำร หรอืสมรรถนะ 
(Competency)  



ความหมาย 
 สมรรถนะ (Competency) หรือพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ หมายถึง สิ่งที่ผู้ปฏิบัติแสดงออกใน
ระหว่างการปฏิบตัิราชการอันเป็นผลจากแรงจูงใจหรือ
แรงผลักดันภายในจิตใจที่จะส่งผล               ต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง      ที่
รับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 



การประเมินสมรรถนะ  
 คือ การประเมินว่าผู้ปฏิบัติงานๆ ได้แสดงออกถึง
พฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะที่ควรจะเป็นของ
ต าแหน่งหรือไม่ ประการใด หากผู้ปฏิบัตินั้นได้แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมอย่างน้อยเท่ากับพฤติกรรมที่ควรจะ
เป็นแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ปฏิบัตินั้นๆ มีสมรรถนะได้ตาม
ต าแหน่งที่รับผิดชอบ การที่ท าได้ตามพฤติกรรมที่ควร
จะเป็นหรือไม่นั้นย่อมส่งผลถึงผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้ปฏิบัตินั้นๆ 
 



สมรรถนะหลัก 

 หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภทต าแหน่งจ าเป็นต้องมี เพื่อเป็นการ    หล่อ
หลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่          พึง
ประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ 
อปท. ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 



สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

 หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ านวยการ
ท้ อ งถิ่ น  ซึ่ ง ต้ อ งก า กั บดู แลผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญชา
จ าเป็นต้องมี ในฐานะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ และน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



สมรรถนะประจ าสายงาน 

 หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ
ประเภท และระดับต าแหน่งของข้าราชการ     ส่วน
ท้องถิ่นในสายงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมาย
ของ อปท. 



พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
อย่างน้อย 3 สมรรถนะ

  
 
 

สมรรถนะหลกั 
5 สมรรถนะ 

สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
4 สมรรถนะ 

 
 



สมรรถนะต าแหนง่ 
ประเภทบรหิารท้องถิน่ และอ านวยการทอ้งถิน่ 

สมรรถนะประจ าผู้บรหิาร 
4 สมรรถนะ 

 
 

สมรรถนะหลัก 
5 สมรรถนะ 

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
2. การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 

และจริยธรรม 
3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทีม 
     
 
 

1. การเป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผูน้ า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชงิกลยทุธ์    
 
 



สมรรถนะต าแหนง่ 
ประเภทวชิาการ และประเภททั่วไป 

สมรรถนะประจ าสายงาน 
อย่างนอ้ย 3 สมรรถนะ 

 
 

สมรรถนะหลัก 
5 สมรรถนะ 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. ..........................................   
 
 

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม 
3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทีม 
     
 
 



สมรรถนะหลกั 
(Core Competencies) 



สมรรถนะ “กำรมุ่งผลสมัฤทธิ”์ 
 คือ ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและองค์กรก าหนด หรือมีการ
ปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 



สมรรถนะ  
“กำรยดึม ัน่ในควำมถูกตอ้งและ

จรยิธรรม”  คือ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้อง เหมาะสม 
ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน 
และประเทศชาติเป็นหลัก 



สมรรถนะ  
“ควำมเขำ้ใจในองคก์รและ

ระบบงำน”  คือ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของเทคโนโลยี  ระบบกระบวนการท างาน และ
มาตรฐานการท างานของตนและของหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล 



สมรรถนะ  
“กำรบรกิำรเป็นเลศิ” 

 คือ การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วย
ความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  หรือ
ประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ หรือประชาชนเป็นหลัก 



สมรรถนะ “กำรท ำงำนเป็นทมี” 
 คือ การมีจิตส านึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรง
ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อให้
ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
อย่างดีที่สุด 



สมรรถนะประจ ำ

ผูบ้รหิำร 



สมรรถนะ “กำรเป็นผูน้ ำในกำร
เปลีย่นแปลง”  คือ ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดัน

บุคลากร กลุ่มคน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความ
ต้องการในการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน สังคม หรือประเทศ รวมถึง
ความสามารถในการด าเนินการถ่ายทอด ชี้แจง และสี่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ 
เข้าใจ ยอมรับ และด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆ เกิดขึ้นจริง 



สมรรถนะ “ควำมสำมำรถในกำร
เป็นผูน้ ำ”  คือ ความตั้งใจและความสามารถในการเป็นผู้น าของ   กลุ่ม

คน หรือทีมงาน ตลอดจนสามารถปกครอง ดูแล และการให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึงสามารถก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน 
เป้าหมาย และวิธีการท างานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 



สมรรถนะ “ควำมสำมำรถในกำร
พฒันำคน”  คือ ความตั้งใจและความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน 

และการพัฒนาความรู้ ความสามารถผู้อื่น โดยมีเจตนามุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ทั้งเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร หรือ
ประโยชน์ในงานของบุคคลเหล่านั้น 



สมรรถนะ “กำรคดิเชงิกลยุทธ”์ 
 คือ ความสามารถในการคิด การท าความเข้าใจในเชิง
สังเคราะห์ รวมถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ และ
การเชื่อมโยงวสิัยทศันใ์นระยะยาวรวมถึงทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ ให้
เข้ากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน หรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิด
หรือแนวความคิดใหม่ๆ 



สมรรถนะประจ ำสำย

งำน 
 1. กำรก ำกบัตดิตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2. กำรแกไ้ขปัญหำอย่ำงมอือำชพี 
3.  กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชงิรุก 
4.  กำรคน้หำและกำรบรหิำรจดักำรขอ้มูล 
5.  กำรควบคุมและจดักำรสถำนกำรณ์

อย่ำงสรำ้งสรรค ์
6. กำรคดิวเิครำะห ์
7. กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ฯลฯ     
 
 

22 สมรรถนะ ประกอบดว้ย 



สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
ประเภทวชิำกำร 

 

1. กำรแกไ้ขปัญหำและด ำเนินกำรเชงิรุก 
2. กำรคดิวเิครำะห ์
3. กำรส ัง่สมควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญ

ในสำยอำชพี 
4. ควำมละเอยีดรอบคอบ และควำมถูกตอ้ง

ของงำน 

ต ำแหน่งนกัทรพัยำกรบุคคล นกั

จดักำรงำนทัว่ไป  
และนกัวเิครำะหน์โยบำยและแผน 



สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
ประเภทวชิำกำร 

 

1. กำรยดึม ัน่ในหลกัเกณฑ ์
2. กำรส ัง่สมควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญ

ในสำยอำชพี 
3. ควำมละเอยีดรอบคอบ และควำมถูกตอ้ง

ของงำน 

ต ำแหน่งนิตกิร และนกัจดักำรงำน

ทะเบยีนและบตัร 



สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
ประเภทวชิำกำร 

 

1. กำรคดิวเิครำะห ์
2. กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. กำรยดึม ัน่ในหลกัเกณฑ ์
4. กำรส ัง่สมควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญ

ในสำยอำชพี 
5. ควำมละเอยีดรอบคอบและควำมถูกตอ้ง

ของงำน 

ต ำแหน่งนกัวชิำกำรคลงั นกัวชิำกำร

เงินและบญัช ีนกัวชิำกำรตรวจสอบ

ภำยใน นกัวชิำกำรพำณิชย ์นกัวิ

ชกำรจดัเกบ็รำขได ้และนกัวชิำกำร

พสัด ุ



สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
ประเภททัว่ไป 

1. กำรยดึม ัน่ในหลกัเกณฑ ์
2. กำรส ัง่สมควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญใน

สำยอำชพี 
3. ควำมละเอยีดรอบคอบ และควำมถูกตอ้ง

ของงำน 

ต ำแหน่งเจำ้พนกังำนธุรกำร เจำ้

พนกังำนทะเบยีน และเจำ้พนกังำน

เวชสถติ ิ



สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
ประเภททัว่ไป 

1. กำรยดึม ัน่ในหลกัเกณฑ ์
2. กำรส ัง่สมควำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญใน

สำยอำชพี 
3. ควำมละเอยีดรอบคอบ และควำมถูกตอ้ง

ของงำน 

ต ำแหน่งเจำ้พนกังำนกำรเงินและ

บญัช ีเจำ้พนกังำนกำรคลงั เจำ้

พนกังำนจดัเกบ็รำยได ้และเจำ้

พนกังำนพสัด ุ



วิธีการประเมินสมรรถนะ 

 แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
 1. การประ เมิน โดยให้ ผู้ ป ระ เมิน  หรื อ
ผู้บังคับบัญชาประเมินโดยการสังเกตจากพฤติกรรม
การแสดงออกที่เห็นเด่นชัด(Critical Incident 
Technique) 
 2. วิธีการประเมินแบบ 360 องศา  
           (ผู้ประเมินหลายคน) 



มาตรวัดสมรรถนะ 

 การประเมินสมรรถนะโดย Bar Scale จะใช
พฤติกรรมสมรรถนะในพจนานุกรมเปน Scale   ใน
การเทียบประเมินให้คะแนน  





ระดบัสมรรถนะ 
ทีค่ำดหวงั/
ตอ้งกำร 

 



ระดบัสมรรถนะ 
ทีค่ำดหวงั/ตอ้งกำร 

มำจำกไหน... 
มำจำกมำตรฐำนก ำหนด

ต ำแหน่ง 
แตล่ะต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว ้

 



ต าแหน่งประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

สมรรถนะหลัก
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร 
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

บริหารทอ้งถิ่น 

 สูง  4 4 

 กลาง  3 2 

 ต้น  2 2 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ต าแหน่งปลัด/รองปลัด 



ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 

ต าแหน่งประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

สมรรถนะหลัก
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร 
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 สูง 3 3 

 กลาง 2 2 

 ต้น 1 1 



ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง 

ต าแหน่งประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

สมรรถนะหลัก
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร 
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 สูง 3 3 

 กลาง 2 2 

 ต้น 1 1 



ความหมายของค่าคะแนนในแต่ระดับ 

ระดับคะแนน ความหมาย 

5 ระดับทีป่ระเมนิไดม้ากกวา่ระดบัทีค่าดหวัง/ตอ้งการ 1 ระดับขึน้ไป 

4 ระดับทีป่ระเมนิไดเ้ทา่กบัระดบัทีค่าดหวัง/ตอ้งการ 

3 ระดับทีป่ระเมนิไดน้อ้ยกวา่ระดบัทีค่าดหวงั/ตอ้งการ 1 ระดับ 

2 ระดับทีป่ระเมนิไดน้อ้ยกวา่ระดบัทีค่าดหวงั/ตอ้งการ 2 ระดับ 

1 ระดับทีป่ระเมนิไดน้อ้ยกวา่ระดบัทีค่าดหวงั/ตอ้งการ 3 ระดับ 



ระดบัสมรรถนะทีป่ระเมนิได ้

ระดบัที ่๐ หมำยถงึ  ไม่แสดงสมรรถนะ
ดำ้นนี ้
    อย่ำงชดัเจน  
ระดบัที ่๑ หมำยถงึ แสดงควำมพำกเพยีร
พยำยำม     และต ัง้ใจท ำงำน

ใหด้ ี
ระดบัที ่๒ หมำยถงึ แสดงสมรรถนะระดบั
ที ่1 และ    สำมำรถท ำงำน

ไดผ้ลงำน 
    ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้

หรอื     ตำมมำตรฐำน

ขององคก์ร 



ระดบัที ่๓ หมำยถงึ แสดงสมรรถนะระดบั
ที ่๒ และ    ปรบัปรุงวธิกีำร

ท ำงำน 
    เพือ่พฒันำผลงำนให้

โดดเดน่     เกนิกวำ่

เป้ำหมำยมำตรฐำน 
    ทีอ่งคก์รก ำหนด 
ระดบัที ่๔ หมำยถงึ แสดงสมรรถนะระดบั
ที ่๓ และ    อตุสำหะมำนะ

บำกบ ัน่เพือ่ให ้
    บรรลุเป้ำหมำยทีท่ำ้

ทำย หรอื    ไดผ้ลงำนทีโ่ดด

เดน่ฯ 



ระดบัที ่๕ หมำยถงึ แสดงสมรรถนะระดบัที ่
๔ และ    วเิครำะหผ์ลได้

ผลเสยี และ    
 สำมำรถตดัสนิใจไดแ้มจ้ะม ี  
   ควำมเสีย่ง เพือ่ใหอ้งคก์ร

บรรลุ    เป้ำหมำย 
     



ระดับผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แบ่งเป็น 5 ระดับ 

1. ระดับดีเด่น  ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป 
2. ระดับดีมาก  ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% 
3. ระดับดี    ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% 
4. ระดับพอใช้  ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% 
5. ระดับต้องปรบัปรงุ ต่ ากว่า 60%  



ขัน้ตอนกำร

ด ำเนินกำร 
 

ธ.ค. 58 
 
 
ม.ค. 59 
 
 

ต.ค. 58 
 
 พ.ย. 58 

 
 

ก.พ. 59 
 
 มี.ค. 59 

 
 

รอบการประเมนิ ครั้งที ่1 
 
 

รอบการประเมนิ ครั้งที ่2 
 
 

เริ่มรอบการประเมินที ่1 
 
 

ระหว่างรอบการประเมนิ 
ติดตามความกา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่งและให้
ความส าคญักบัการพฒันางานและพฤตกิรรม 
 

เม.ย. 59 
 
 

พ.ค. 59 
 
 

มิ.ย. 59 
 
 

ก.ค. 59 
 
 

ส.ค. 59 
 
 

ก.ย. 59 
 
 

เริ่มรอบการประเมิน 
1. อปท. ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมิน 
2. ผู้ประเมนิและผูร้บัการประเมนิรว่มกันวางแผน
ปฏิบัติราชการ โดยก าหนดเปา้หมาย ระดับความ
ความส าเรจ็ของงาน และพฤตกิรรมทีค่าดหวงั 
 เริ่มรอบการประเมินที ่2 

 

ครบรอบการประเมนิ 
1. ผู้ประเมนิประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
2. แจ้งผลการประเมนิใหก้บัผูร้บัการประเมนิทราบ 
3. จัดท าบญัชรีายชื่อเรยีงล าดบัตามผลคะแนน และเสนอ 
   ต่อคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 
4. อปท. แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองฯ พิจารณา 
   ความเหน็เสนอตอ่นายก อปท. 
 
 

สิ้นสุดรอบการประเมนิที่ 2 
 



ขัน้ตอนที ่1 
การเตรยีมการประเมนิผล 

 1. อปท. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล             การ
ปฏิบัติงาน 
 2. เสนอนายก อปท. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลฯ 
 3. อปท. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

  



ขัน้ตอนที ่2 
จดัท ำค ำรบัรองรำยบุคคล 

  1 .  นายก  อปท .  และผู้ บ ริ ห า ร  มอบนโยบาย 
แผนปฏิบัติราชการ และเป้าหมายของ อปท . ให้แก่  ปลัด/
รองปลัด อปท . และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อก าหนด
เป้าหมายผลส าเร็จของ อปท. ในรอบการประเมิน  

  2. ผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมายของ
องค์กร และถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน       สู่
ระดับส านัก/กอง/หน่วยงาน/ ขรก. แต่ละคน โดยพิจารณา
ถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

 



ขัน้ตอนที ่2 (ตอ่) 
จดัท ำค ำรบัรองรำยบุคคล 

  3. ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันวางแผน
ปฏิบัติราชการโดยก าหนดเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของ
โครงการ/งาน/กิจกรรม และพฤติกรรมที่คาดหวัง 

  4. จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
  



ขัน้ตอนที ่3 
กำรตดิตำมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

 
  ผู้ประเมนิติดตามความกา้วหนา้ผลการปฏบิตัิงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และพฤติกรรมของผู้รับการประเมินเป็นระยะๆ  

 



ขัน้ตอนที ่4 
การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

 
  1. เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินด าเนิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน โดยเทียบ
กับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน และ
พฤติกรรมที่แสดงออกจากการปฏิบัติงาน 

  2. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้ รับการ
ประเมินทราบ 



ขัน้ตอนที ่4 (ตอ่) 
กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 

 
  3. ผู้ประเมินเสนอผลคะแนนการประเมิน           ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อ
เรียงล าดับตามผลการประเมินของส านัก/กอง 

  4. อปท. รวบรวม และจัดเรียงผลการประเมินของทุก
ส านัก/กอง เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ  



ขัน้ตอนที ่5 
กำรพจิำรณำกลัน่กรองและเหน็ชอบ

กำรประเมนิ 
 

  1. อปท. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
ฯ 

  2. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ ประชุมให้
ค าปรึกษาและพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินใน
ภาพรวม และรายบุคคลว่าการประเมินผลมีมาตรฐานความ
เป็นธรรมหรือไม่ และเสนอความเห็นต่อนายก อปท.  



ขัน้ตอนที ่5 (ตอ่) 
กำรพจิำรณำกลัน่กรองและเหน็ชอบ

กำรประเมนิ 
 

  3. นายก อปท. พิจารณาผลการประเมิน  
  4. อปท. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย 
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบ
การประเมินต่อไป  



ขัน้ตอนที ่5 (ตอ่) 
กำรพจิำรณำกลัน่กรองและเหน็ชอบ

กำรประเมนิ 
 

  5.  จัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง
ความส าเร็จของงานและสมรรถนะ ส าหรับแบบประเมินผล 
ให้เก็บส าเนาไว้ที่ส านัก/กอง อย่างน้อย       2 รอบการ
ประเมิน และให้จัดเก็บต้นฉบับไว้ใน         แฟ้มประวัติ
ข้าราชการ  

   



องค์ประกอบ 
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบิตัิงาน 

1. ปลัด อปท.     เป็นประธาน 
2. หัวหนา้สว่นราชการไมน่อ้ยกวา่ 2 คน เป็นกรรมการ 
3. พนักงานสว่นทอ้งถิ่นงานการเจา้หนา้ที่ เป็นเลขานกุาร 



หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกล ัน่กรองกำร

ประเมนิผลฯ 

๑. ใหค้ ำปรกึษำแกผู่ป้ระเมนิ และนำยก 
อปท. 
๒. พจิำรณำเสนอควำมเหน็เกีย่วกบั

มำตรฐำน 
   และควำมเป็นธรรมของกำร

ประเมนิผล 



การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ส าหรบั 
ต าแหน่ง “ขา้ราชการคร ู

และบคุลากรทางการศกึษา”  



การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ใช้หลักการ แนวทาง และวิธีการ 

เหมือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 



การประเมินสมรรถนะหลัก 
ใช้หลักการเหมือนกับ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 



การประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตัิราชการ (สมรรถนะ) 
ต าแหน่งในสายงานการสอน 

สมรรถนะประจ าสาย 
อย่างนอ้ย 3 สมรรถนะ 

 
 

สมรรถนะหลัก 
5 สมรรถนะ 

1. การออกแบบการเรียนรู้ 
2. การพัฒนาผูเ้รยีน 
3. การบริหารจัดการชัน้เรียน   
 
 

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม 
3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทีม 
     
 
 



การประเมินพฤติกรรมการปฏบิตัิราชการ (สมรรถนะ) 
ต าแหน่งในสายงานนเิทศการศึกษา และบรหิารสถานศกึษา 

สมรรถนะประจ าสาย 
อย่างนอ้ย 3 สมรรถนะ 

 
 

สมรรถนะหลัก 
5 สมรรถนะ 

1. การมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้อง       ชอบ

ธรรม และจริยธรรม 
3. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลศิ 
5. การท างานเป็นทีม 
     
 
 

1. การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์ 
2. การสื่อสารและการจูงใจ 
3. การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
4. การมีวสิยัทัศน์   
 
 



การประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
ต าแหนง่ในสายงานนเิทศการศึกษา และบริหารสถานศึกษา 

สมรรถนะประจ าสาย 
อย่างนอ้ย 3 สมรรถนะ 

 
 

สมรรถนะหลกั 
5 สมรรถนะ 

1. การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์ 
2. การสื่อสารและการจงูใจ 
3. การพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
4. การมีวิสยัทศัน์   
 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม 

และจรยิธรรม 
3. ความเข้าใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบรกิารเปน็เลิศ 
5. การท างานเปน็ทีม 
     
 
 



แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1.  รอบการประเมิน 
2.  ขอมูลประวัติส่วนตัว 
3.  ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4.  ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 



5. สรุปผลการประเมิน 
6. ส่วนที่ 3 แผนพฒันาการปฏบิตัิราชการรายบคุคล 
7. ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏบิตัิราชการ (เริ่มรอบ) 
8. ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบ) 
9. ส่วนที่ 6 ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา (ถ้ามี) 
10. ส่วนที่ 7 ความเหน็ของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 
11. ความเห็นของนายก อปท.  



รอบการประเมิน        ครั้งที่ ๑  ๑  ตุลาคม  ....   ถึง  ๓๑  มีนาคม  .... 
                            ครั้งที่ ๒  ๑  เมษายน  ....  ถึง  ๓๐  กันยายน  .... 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว 

ผู้รับการประเมิน 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง (ชื่อต าแหน่งในสายงาน) ระดับ 

ประเภทต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ สังกัด 

ผู้ประเมิน 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง (ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 



ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 

โครงการ/งาน/ รวมคะแนน ผลสมัฤทธิ์ เหตุผลทีท่ า

กิจกรรม เชิง เชิง เชิง ผลการปฏิบัติงาน ของงาน ให้งานส าเรจ็
ปรมิาณ คุณภาพ ประโยชน์ (๑๑) (๑๒) /ไม่ส าเรจ็

(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) = (๘) +(๙)+(๑๐) = (๒) x (๑๑)

๑๐

น  าหนักรวม ๗๐

เชิงปรมิาณ (๘) เชิงคุณภาพ (๙) เชิงประโยชน์ (๑๐)

ผลการปฏิบัติงาน (๗)

คะแนนทีไ่ด้

42.
5

3 0.
5

1 1.
5

น  าหนัก

2 2.
5

3 3.
5

3 0.
5

1 1.
5

20.
5

1 1.
5

2 2.
5

เป้าหมาย (๓)



ช่องที่ 1  

โครงการ/งาน/กจิกรรม 
(1) 



ค าอธิบายแบบฟอร์ม ส่วนที ่1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ช่องที่ 1 โครงการ/งาน/ กิจกรรม  
 หมายถึง การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่ผู้ รับการประเมิน
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยสมควรก าหนดไม่น้อยกว่า 2 ตัวชี้วัด      

 
 



ช่องที่ 2 

น้ าหนัก 
(2) 



ค าอธิบายแบบฟอร์ม ส่วนที ่1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ช่องที่ 2 น้ าหนัก  
 หมายถึง การก าหนดค่าความส าคัญของ
โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ผู้รับการประเมินกระท า 
โดยให้ก าหนดค่าน้ าหนักตัวชี้วัด ตั้งแต่ระดับ 
ร้อยละ  10 – 70  



ช่องที่ 3 เป้าหมาย 

เป้าหมาย (3) 

เชิงปริมาณ 
(4) 

เชิงคณุภาพ 
(5) 

เชิงประโยชน์ 
(6) 



ช่องที่ 3  เป้าหมาย (Goal) 
  หมายถงึ การก าหนดสิ่งทีต่อ้งการในอนาคต ซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้
เกิดขึ้น หรือเป็นการก าหนดภารกิจของ อปท . ในรูปของผลลัพธ์ส าคัญที่ต้องการ 
เป้าหมายมคีวามเฉพาะเจาะจงนอ้ยกวา่วตัถปุระสงค์(Opjectives) วัตถุประสงค์จะ
ก าหนดขึ้น หลังจากก าหนดเป้าหมายแล้ว ในการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จะ
ช่วยให้ผู้บริหารคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่ง อปท.ต้องการท าให้บรรลุผลส าเร็จ 
 การก าหนดเป้าหมาย แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ    
 1. เป้าหมายปริมาณ  
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 



เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดที่
ถูกก าหนดขึ้นเพื่อใชวัดสิ่งที่นับได หรือสิ่งที่มี
ลักษณะเชิงกายภาพ โดยมีหนวยวัด เชน จ านวน 
รอยละ และระยะเวลา เปนตน  การก าหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะส าหรับการวัดในสิ่ง
ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน 
 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด
ที่ใชวัดสิ่งที่ไมเปนค่าเชิงปริมาณ หรือเปนหนวย
วัดใดๆ แตจะเปนการวัดที่อิงกับคาเปาหมายที่มี
ลักษณะพรรณนา หรือเปนค าอธิบายถึงเกณฑ
การประ เมิน  ณ  ระดับค า เป าหมาย เช่น          
วัดคุณภาพชีวิต วัดความพึงพอใจของผู รับ
บริการ วัดความถูกต้องของงาน  



เป้าหมายเชิงประโยชน ์
 หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของตัวชี้วัด
โดยการวัดจากความส าเร็จของระยะเวลา ความ
ประหยัด ความคุ้มค่า ในการด าเนินโครงการ/
งาน/กิจกรรม ว่าตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของ
โครงการหรือไม่  
 



Place your screenshot here 

ช่องที ่7 
ผลการปฏิบัติงาน  

  



ช่องที่  7 ผลการปฏบิตัิงาน 

ผลการปฏบิตัิงาน (7) 

เชิงปริมาณ 
(8) 

เชิงคณุภาพ 
(9) 

เชิงประโยชน์ 
(10) 



ชอ่งที ่7  
 ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินคุณค่าการท างาน
ของบุคคล หรือวิธีการที่ใช้ประเมินค่าว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมี
ความสามารถปฏิบัติงานได้เพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณงาน
และคุณภาพของงานที่ผู้บังคับบัญชาได้บันทึกไว้  หรือจากการ
สังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 มิติ  คือ   
 - เชิงปริมาณ  
 - เชิงคุณภาพ  
 - เชิงประโยชน์ 



คะแนนผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
ของเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ผลส าเรจ็ของงาน คะแนน 

ไม่ถึง 60% ของเป้าหมาย 0.5 
ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 1 
ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 1.5 
ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 2 
ตั้งแต่ 90% ถึง 100% ของเป้าหมาย 2.5 
เกินกวา่เปา้หมายที่หนด 3 



ตารางคะแนนผลส าเร็จของงาน 
มิติเชิงประโยชน์ 

ผลส าเรจ็ของงาน คะแนน 

ไม่ถึง 70% ของเป้าหมาย 0.5 
ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 75% ของเป้าหมาย 1 
ตั้งแต่ 75% แต่ไม่ถึง 80% ของเป้าหมาย 1.5 
ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 85% ของเป้าหมาย 2 
ตั้งแต่ 85% แต่ไม่ถึง 90% ของเป้าหมาย 2.5 
ตั้งแต่ 90% แต่ไม่ถึง 95% ของเป้าหมาย 3 
ตั้งแต่ 95% ถึง 100% ของเป้าหมาย 3.5 
เกินกวา่เปา้หมายทีก่ าหนด 4 



ช่องที่ 11 

รวมคะแนนผลการปฏบิตัิงาน 
(11) = (8) + (9) + (10)  



ช่องที่ 11 รวมคะแนนผลการปฏิบัติงาน 
 หมายถึง การค านวณคะแนนผลการปฏิบัติงานที่ผู้รับการ
ประเมินกระท าได้ โดยคิดคะแนน ดังนี้ 
 
(11)= คะแนนเชิงปริมาณ + เชิงคุณภาพ + เชิงประโยชน์ 
 
(11)  = (8) + (9) + (10) 



ช่องที่ 12 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(12) = (2) x (11) 

        10  



ช่องที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 หมายถึง ผลที่ได้ตามมาจากผลผลติ หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
โครงการ/งาน/กจิกรรม ผลสมฤทธิ์ต้องมีมูลค่าหรือ คุณค่า   ต่อองค์กร
เท่านั้น การค านวณผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
 
 สูตร       = ค่าน้ าหนัก x คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
                                             10  
 
 (12)       = (2) x (11)  
                           10 



ช่องที่ 13 

เหตุผลที่ท าให้งานส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 



ช่องที่ 13 เหตุผลที่ท าให้งานส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
 หมายถึง เหตุผลหลักที่ผู้รับการประเมินได้ท างานแล้วส่งผล
ให้ผลผลิต หรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ประสบความส าเร็จ 



ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ิน  
           และประเภทบริหารท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
 
 

(๑) 

น้ าหนัก 
 
 

(๒) 

ระดับที่
คาดหวัง/
ต้องการ 

(๓) 

ระดับที่
ประเมินได้ 

 
(๔) 

คะแนนที่ได้ 
 
 

(๕) 

ผลการประเมิน 
(๖) 

= (๒) x (๕)  
5 

ระบุเหตุการณ/์
พฤติกรรมที่ 

ผู้รับการประเมิน
แสดงออก 

สมรรถนะหลัก             
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์             
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
    และจริยธรรม 

            

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน             

4. การบริการเป็นเลิศ             
5. การท างานเป็นทีม             

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร         
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง             
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า             
3. ความสามารถในการพัฒนาคน             
๔. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

น้ าหนักรวม                                                                             30                   คะแนนรวม                        



ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

ต าแหน่งประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

สมรรถนะหลัก
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร 
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

บริหารทอ้งถิ่น 

 สูง  4 4 

 กลาง  3 2 

 ต้น  2 2 



ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 

ต าแหน่งประเภท 
ระดับ 

ต าแหน่ง 

สมรรถนะหลัก
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร 
ระดับ 

ที่คาดหวงั 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 สูง 3 3 

 กลาง 2 2 

 ต้น 1 1 



ตารางเทียบคะแนนสมรรถนะ 

ระดับ 
ที่คาดหวงั 

ระดับที่ประเมนิได้ 

0 1 2 3 4 5 

ระดับที่ 1 0 4 5 5 5 5 

ระดับที่ 2 0 3 4 5 5 5 

ระดับที่ 3 0 2 3 4 5 5 

ระดับที่ 4 0 1 2 3 4 5 

ระดับที่ 5 0 0 1 2 3 4 



ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ (ร้อยละ 30)  ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
 
 

(๑) 

น้ าหนัก 
 
 

(๒) 

ระดับที่
คาดหวัง/
ต้องการ 

(๓) 

ระดับที่
ประเมินได้ 

 
(๔) 

คะแนนที่ได้ 
 
 

(๕) 

ผลการประเมิน 
(๖) 

= (๒) x (๕)  
5 

ระบุเหตุการณ/์
พฤติกรรมที่ 

ผู้รับการประเมิน
แสดงออก 

สมรรถนะหลัก             
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์             
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
    และจริยธรรม 

            

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน             

4. การบริการเป็นเลิศ             
5. การท างานเป็นทีม             

สมรรถนะประจ าสายงาน         
1. .........................................................             
2. .........................................................             
3. ........................................................             

น้ าหนักรวม                                                                             30                   คะแนนรวม                        



สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
 

คะแนน 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

หมายเหตุ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 

คะแนนรวม 100 

ระดับผลคะแนน 
   ดีเด่น    ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป 
   ดีมาก   ตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90% 
   ดี    ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80% 
   พอใช้   ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70% 
   ต้องปรับปรุง  ต่ ากว่า 60%  



ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน/ 
สมรรถนะที่เลือกพัฒนา 

(๑) 

วิธีการพัฒนา 
 

(๒) 

ช่วงเวลา 
ที่ต้องการพัฒนา 

(๓) 

วิธีการวัดผล 
ในการพัฒนา 

(๔) 



ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ท าข้อตกลง).................................................................ต าแหน่ง.................................................... 
ได้เลือกตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับ    
ผู้ประเมินก าหนดตัวช้ีวัด น้ าหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้ง ก าหนดน้ าหนักสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ า
ผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงานในแต่ละสมรรถนะ พร้อมได้ลงชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกัน
ตั้งแต่เริ่มระยะการประเมินแล้ว 
 
ลงชื่อ.....................................................(ผู้รับการประเมิน)    ลงชื่อ....................................................(ผู้ประเมิน) 
      (                                       )              (                                        )  
ต าแหน่ง................................................                  ต าแหน่ง....................................................  
วันที.่......................................................        วันที.่......................................................... 
 



ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน 

ได้รับทราบผลการประเมิน และ 
        แผนพัฒนาปฏิบัติราชการรายบุคคล   
        แล้ว 

ได้แจ้งผลการประเมิน และผู้รับการ 
        ประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 

ได้แจ้งผลการประเมิน เมื่อวันที่........... 
        แต่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงนาม 
        รับทราบ 

โดยมี............................................เป็นพยาย 

ลงชื่อ................................(ผู้รับการประเมิน) ลงชื่อ...........................................(ผู้ประเมิน) ลงชื่อ...........................................(พยาน) 

      (................................) 
ต าแหน่ง............................... 
วันที่...................................... 

      (...........................................) 
ต าแหน่ง......................................... 
วันที่............................................... 

      (...........................................) 
ต าแหน่ง......................................... 
วันที่............................................... 



ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้าม)ี  ส่วนที่ ๗ ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน 

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  

 เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
(ลงชื่อ)..................................................................... 
         (...................................................................) 
ต าแหน่ง................................................................... 
          วันที่..................................................... 

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
................................................................................................
คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ........................ 
 
(ลงชื่อ)..................................................................... 
         (...................................................................) 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
          วันที.่.................................................... 



ส่วนที่ ๘ ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เห็นด้วยตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน 

 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
     คะแนนที่ควรได้รับร้อยละ.......................... 
 
(ลงชื่อ)..................................................................... 
         (...................................................................) 
ต าแหน่ง  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          วันที่..................................................... 







Dr. P 



ตัวอย่าง 
การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 



โครงการ/งาน/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
(ผลผลติ) 

เป้าหมาย 
(ผลลพัธ)์ 

๑. ก่อสรา้งแหลง่น้ า เพื่อใหม้นี้ ากนิ น้ าใช้เพือ่การ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ ากิน น้ าใช้ ที่มี
คุณภาพ และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ 

๒. ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเสน้ทางคมนาคม เพื่อพฒันาเสน้ทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ป ร ะ ช า ช น สั ญ จ ร ไ ป ม า
สะดวกสบาย 

๓. ปรับปรุงแหลง่พฒันาทอ่งเทีย่ว เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิและการ
ท่องเทีย่ว 

แหล่งท่องเที่ยวสวยงามอย่าง
ยั่งยืน 

ฯลฯ 



ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิข์องงาน (ร้อยละ 70) 

โครงการ/งาน/กจิกรรม น้ าหนกั 

๑. ก่อสรา้งแหลง่น้ า 30 

๒. ก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 20 

๓. ปรับปรุงแหล่งพฒันาทอ่งเทีย่ว 20 

น้ าหนกัรวม 70 



โครงการ/งาน/กจิกรรม เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เชิงประโยชน์ 

๑. ก่อสรา้งแหลง่น้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค  
    และเพือ่การเกษตร 

100 แห่ง มีน้ าอปุโภค 
บริโภคทีม่ี

คุณภาพ และ
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ภายในเดอืน 
ก.ย.59 

๒. ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเสน้ทาง 
    คมนาคม 

50 สาย ปชช. 
มีความพงึพอใจ 

๓. ปรับปรุงแหลง่พฒันาทอ่งเทีย่ว 30 แห่ง รายได้ของ ปชช. 
เพิ่มขึน้ 

น้ าหนกัรวม 



ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 
โครงการ/งาน/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 

(ผลผลติ) 
เป้าหมาย 
(ผลลพัธ)์ 

๑. ก่อสรา้งแหลง่น้ า เพื่อใหม้นี้ ากนิ น้ าใช้เพือ่การ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 

ประชาชนมีน้ ากิน น้ าใช้ ที่มี
คุณภาพ และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ 

๒. ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเสน้ทางคมนาคม เพื่อพฒันาเสน้ทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน 

ป ร ะ ช า ช น สั ญ จ ร ไ ป ม า
สะดวกสบาย 

๓. ปรับปรุงแหลง่พฒันาทอ่งเทีย่ว เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิและการ
ท่องเทีย่ว 

แหล่งท่องเที่ยวสวยงามอย่าง
ยั่งยืน 

ฯลฯ 



ส่วนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ 70) 
โครงการ/งาน/กจิกรรม น้ าหนกั 

๑. ก่อสรา้งแหลง่น้ า 30 

๒. ก่อสรา้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 20 

๓. ปรับปรุงแหล่งพฒันาทอ่งเทีย่ว 20 

น้ าหนกัรวม 70 



โครงการ/งาน/กจิกรรม น้ าหนกั 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เชิงประโยชน์ 

๑. ก่อสรา้งแหลง่น้ าเพือ่การอปุโภค บริโภค  
    และเพือ่การเกษตร 

30 100 แห่ง มีน้ าอปุโภค บริโภค
ที่มีคณุภาพ และ

เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ภายในเดอืน ก.ย.59 

๒. ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซอ่มแซมเสน้ทาง 
    คมนาคม 

20 50 สาย ปชช. 
มีความพงึพอใจ 

ประชาชนใชส้ญัจร
และขนสง่ผลผลติไป
จ าหนา่ยยงัตลาด 

๓. ปรับปรุงแหลง่พฒันาทอ่งเทีย่ว 20 30 แห่ง รายได้ของ ปชช. 
เพิ่มขึน้ 

นักท่องเทีย่วมา
เพิ่มขึน้ 

น้ าหนกัรวม 70 



ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น
เพื่อใช วัดสิ่งที่นับได หรือสิ่งที่มีลักษณะเชิง
กายภาพ โดยมีหนวยวัด เชน จ านวน รอยละ 
และระยะเวลา เปนตน  การก าหนดตัวชี้วัด    
เชิงปริมาณจะเหมาะส าหรับการวัดในสิ่งที่จับต้อง
ได้เป็นรูปธรรม และมีความชัดเจน 
 



ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ใชวัดสิ่งที่
ไมเปนค่าเชิงปริมาณ แตจะเปนการวัดที่อิงกับ      
คาเปาหมายที่มีลักษณะพรรณนา หรือเปนค า
อธิบายถึงเกณฑการประเมิน ณ ระดับคาเปาหมาย 
เช่น ระดับความส าเร็จ..วัดคุณภาพชีวิต วัดความ
พึงพอใจของผรูับบริการ วัดความถูกต้องของงาน  



ตัวชี้วัดเชิงประโยชน ์
 ตัวชี้วัดเชิงประโยชน์ คือ ตัวชี้วัดที่ใชวัดสิ่งที่
วัดจากความส าเร็จของระยะเวลา ความประหยัด 
ความคุ้มค่า ในการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
ว่าตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดของโครงการหรือไม่  
 



นโยบาย 

นายบุญเลศิ บูรณุปกรณ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 



วสัิยทัศน์ (Vision)  

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชวีิตของชาวเชียงใหม่  
ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” 



 คุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึง 
ภาวะความเป็นอยู่ที่ดี (Well being)ทั้งของตนเอง 
(ด้านร่างกายและจิตใจ )  และของสั งคม ทั้ งนี้
ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ 



วิสัยทัศน์ (Vision)  
 คือ เป้าหมายขององค์กรหรือจุดมุ่งหมายหรือ
ความมุ่งมั่นที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นหรือต้องการ
ให้บรรลุในอนาคต  



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

1 ด้านชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ จะธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ      จะ
จงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิด
ชูทะนุบ ารุงศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชาติและประชาชน สนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะ
รักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

2 ด้านการเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว  
 

พัฒนาเชยีงใหม่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 



นโยบายด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 
 
 ๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร หัตถกรรม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน อาทิ 
            (๑) การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตของเกษตรกร  
            (๒) ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ 

 



 (๓ )  ส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร การบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 (๔) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ๔ มุมเมือง เพื่อเพิ่ม
โอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้
ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ใหม่ 
 



 ๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่      โดย
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ เดิม และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่  การด าเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยว  เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 



 ๒.๓ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ (CHIANGMAI 
TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER (CTDC)) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชียงใหม่  โดยการดูแลผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพสินค้ า  และขยายตลาด  จากในประเทศสู่
ต่างประเทศภายใต้ความอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน 



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
สภาพแวดล้อมที่ น่ าอยู่ อาศัย  ท า ให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะ
ด าเนินการ ดังนี้ 



 ๓.๑ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางสายตา
และอากาศ  
  ๓ .๒ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ าต่าง ๆ  
 ๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การก าจัดมูลฝอย และ
การจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอดอยสะเก็ด) ให้มีประสิทธิภาพ ครบ
วงจรและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

4 ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ
และก าหนดแนวทางการวางผังเมือง การ
ใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
ด าเนินการ ดังนี้ 



 ๔.๑ ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง โดย
เน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่การเกษตร และเส้นทางเข้าสู่
ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 
  ๔.๒ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อท าการเกษตรและการบริโภคให้แก่
พื้นที่ที่ ประสบภัยแล้ ง  และสนับสนุนให้มีแก้มลิ งตามแนว
พระราชด าริ  
 ๔.๓ สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชนเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรและลดมลภาวะในเขตเมือง 



 ๔.๔ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุข     
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๕ ก าหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔.๖ สนับสนุนและพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่  อย่าง
ยั่งยืน    



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

5 ด้านการพัฒนาสงัคม การศึกษา และการ
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 



 ๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และสนับสนุนให้   
จังหวัดเชยีงใหมม่ศีนูยก์ารเรียนรูเ้พือ่สร้างสรรคส์ังคมแหง่การเรียนรู้ 
  ๕ .๒ ส่ ง เสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ และพนักงาน ลูกจ้าง สถานประกอบการ  



 ๕ .๓  ส่ ง เสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้ าน
สาธารณสุข การท างานของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
สร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น 
  ๕.๔ สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 
  ๕.๕ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากร ที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ     



 ๕ .๖  สนั บสนุ น และส่ ง เ ส ริ ม ก า รกี ฬ า  โ ดยจั ด ให้ มี
สวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการ และออกก าลังกายส าหรับ
ประชาชน 
  ๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของ
รัฐ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 ๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส   



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

6 ด้านการศาสนา ศิลปและวฒันธรรม  เพื่ อท านุ บ า รุ ง รั กษาศาสนา  รั กษา
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ท า ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
สภาพแวดล้อม ทางสถาปัตยกรรม 
โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ 
ให้ด ารงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 



 ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นด าเนินกิจกรรม ร่วมกับ
องค์กรต่าง ๆ ท างานอย่างบูรณาการ 
  ๖.๒ ส่งเสริมสถาบันทางการศึกษา และทางสังคมต่าง ๆ ให้
มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษา สืบทอด พัฒนา 
มรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต  ประเพณีอันดีงาม 
ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณ และแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่  



  ๖ .๓ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น  และศาสนสถาน โดยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ท างานเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่  สู่ เมืองแห่งการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & 
Culture)  



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

7 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ด ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อัน
จะ เอื้ อ อ า นวย ให้ เ กิ ดประ โยชน์ ต่ อ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 



  ๗.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้พร้อมที่จะรองรับการท าภารกิจหน้าที่ ที่
กฎหมายและนโยบายการกระจายอ านาจการบริหารสู่ท้องถิ่นตามที่
รัฐบาลก าหนด 
  ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเขตเหนือ (อ าเภอฝาง) 
และสาขาเขตใต้ (อ าเภอฮอด) เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด  



  ๗.๓ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชน 
  ๗.๔ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการท างานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
   



  ๗ .๕ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
 ๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ 
องค์กรชุมชน ได้มีความรู้และรู้จักการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ   มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย 
   



 ๗.๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็ง    ของ
สังคม และสร้างพลังในการพัฒนาโดยส่งเสริมการท ากิจกรรม ใน
ลักษณะพหุภาคี ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
  ๗.๘ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ 



 ๗ .๙  สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกัน  เพื่ อ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการของ คนใน
ชุมชนอย่างแท้จริง 



นโยบายนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ล าดับ นโยบาย รายละเอียด 

8 ด้านการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชมุชน สังคม  เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวติและทรพัยส์นิ 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
พัฒนาระบบประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยในท้องถิ่น ทั้งในด้านการ
พัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการ
พัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้า
ระวังภัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 



 ๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง  สา
ธารณภัยต่าง ๆ 
        ๘.๒ จัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
        ๘ .๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในทอ้งถิ่น ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 ๘ .๔  พัฒนาข้ อมู ล ร ะบบสารสน เทศ   เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
        ๘.๕ ส่งเสรมิสนบัสนนุภารกจิในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา
ยา เสพติด ในพื้ นที่  โดยบู รณาการร่ วมกับองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1. ก ำหนดตวัชีว้ดั โดยใช้วิธีใดวิธีหนึง่หรือหลำยวิธีร่วมกนั 

 กำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัผลส ำเร็จของงำนจำกบนลงลำ่ง (Goal Cascading Method) 
 กำรสอบถำมควำมคำดหวงัของผู้ รับบริกำร (Customer-Focused Method) 
 กำรไลเ่รียงตำมผงักำรเคล่ือนของงำน (Work Flow Charting Method)  
 กำรพิจำรณำจำกประเดน็ส ำคญัที่ต้องปรับปรุง (Issue- Driven) 

การก าหนดตวัชีวั้ดและค่าเป้าหมายในส่วนผลสัมฤทธ์ิของงาน 

2. บนัทกึตวัชีว้ดัและคำ่เปำ้หมำยท่ีเหน็พ้องต้องกนัลงในเอกสำรแนบสว่นผลสมัฤทธ์ิ
ของงำน 
3. ระบคุำ่เปำ้หมำย (โดยอำจจ ำแนกเป็น 5 ระดบั) ลงในแบบสรุป 



 โดยพื้นฐานเป็นการประเมินที่พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติราชการที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมิน ว่าได้ตาม  ค่า
เป้าหมาย (Goals) มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ผู้ที่ปฏิบัติ     ที่
สามารถปฏิบัติงานได้ผลที่ดีเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย    จะ
ได้รับคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติ     ที่
ปฏิบัติได้ผลที่น้อยกว่า 

การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน 



วิธีการก าหนดตัวชีว้ัด และลักษณะงานที่เหมาะสม 

ที ่ วิธีการก าหนดตัวชี้วัด ลักษณะงานท่ีเหมาะสม 

1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงาน จากบน
ลงล่าง (Goal Cascading Method) 

• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ หรืองานตาม
แผนพัฒนาสามป ี

• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหารท้องถิ่น และ
อ านวยการท้องถิ่น 

2 การสอบถามความคาดหวังของ 
ผู้รับบริการ (Customer-focused Method) 

• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน ซึ่งไม่
ปรากฏในค ารับรอง การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ งานของหน่วยงาน
สนับสนุน เช่น งานกองคลัง งานการ
เจ้าหน้าที ่งานธุรการ 



วิธีการก าหนดตัวชี้วัด และลักษณะงานที่เหมาะสม 

ที่ วิธีการก าหนดตัวชีว้ดั ลักษณะงานที่เหมาะสม 

3 การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 
(Workflow-charting Method)  

• การประเมินงานที่ผลผลิตในแต่ละขั้นตอน
อยู่ภายในส านัก/กองเดียวกัน เช่น งาน
ก่ อสร้ า ง  ง านการประชุ ม  และงาน
ตรวจสอบค าสั่ง 

4 การประเมินความรู้ความสามารถและ 
ทักษะในการปฏิบัติราชการ 

• การประเมินข้าราชการผู้ยังอยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องจากผู้
ปฏิบัติอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการอาจยังไม่สามารถผลิตผลงาน
ออกมา ไ ด้ อ ย่ า ง ชั ด เ จนภา ย ในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ประเมิน 
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ผลสัมฤทธิ์ของงาน...มาจากไหน 
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การเตรยีมการ 

ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน 

จัดท าดัชนตีัวชี้วดัรายบคุคล 

ติดตามและใหค้ าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานและใหค้ะแนน 

แจ้งผลคะแนนใหผู้ร้บัการประเมนิทราบ 

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพจิาณา 





• จ านวนคนไข้ที่ได้รับการรักษา 
• จ านวนคนที่ได้รับประโยชน์จากการ  สร้าง

ถนน 

ตัวอย่างตัวชี้วัดผลผลิต 



• จ านวนคนไข้ที่สุขภาพดีขึ้น 
• จ านวนคนที่เดินทางสะดวกสบาย 

ตัวอย่างตัวชี้วัดผลลัพธ์ 







ประเดน็น ำเสนอ 

ชว่งแรก 
• หลกักำรและทฤษฎ ี

• วตัถปุระสงค ์

• กระบวนกำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน 

• ระยะเวลำกำรประเมนิ 

• ผูป้ระเมนิและผูร้บักำรประเมนิ 

• องคป์ระกอบกำรประเมนิ 

 

 



ชว่งทีส่อง 
• แนวทำงกำรก ำหนดตวัชีว้ดั และคำ่

เป้ำหมำยผลสมัฤทธิข์องงำน 

• แนวทำงกำรก ำหนด และประเมนิ

สมรรถนะ 

• ขัน้ตอน และวธิกีำรประเมนิ 

• แบบฟอรม์กำรประเมนิ 

• ตวัอย่ำงกำรประเมนิผล 

 

 







ระดับค่าเป้าหมาย 

1 2 3 4 5 

ค่าเป้าหมายทีเ่ป็น 
ค่ามาตรฐานโดยทัว่ไป 

ค่าเป้าหมายทีม่ี 
ความยากปานกลาง 

ค่าเป้าหมายในระดับ 
ท้าทายมคีวามยากมาก 

ค่าเป้าหมายในระดับ 
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ต่ าสุดทีไ่ด้รบั 

start 



วนัทีส่อง (ชว่งเชำ้) 
• สมัมนำเชงิปฏบิตักิำร แบ่งกลุ่มตำม

สำยงำน 

• จดัท ำแบบประเมนิผล 

วนัทีส่อง (ชว่งบ่ำย) 
• จดัท ำแบบประเมนิผล 

• ปัญหำอปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

• สรุปประเดน็ 

 

 


