




















การประเมินผลงานตามเป้าหมาย



การเลอืกตวัชี้วดั

















วิธีการถ่ายทอดเป้าหมาย            
และตัวชี้วัด

หลักการ

จากบนลงล่าง (Goal 
Cascading Method)

1.เป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานควรสอดรับหรือสะท้อน
ภาระหน้าที่ที่ ผู้ รับการประเมินพึงกระท าได้ส า เร็จ        
เพื่อผลักดันให้เป้าหมายการปฏิบัติราชการของผู้ประเมิน
หรือหน่วยงานบรรลุผล

2.ควรใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้ประเมินหรือ
หน่วยงานเป็นตัวตั้ง อาจก าหนดรูปแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
2.1 เป็นตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายตัวเดียวกับผู้ประเมิน/หนว่ยงาน

2.2 แบ่งส่วนจากตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายของผู้ประเมิน/หน่วยงาน

2.3 เป็นตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายคนละตัวกับผู้ประเมิน/หน่วยงาน



รูปแบบที่ หลักการ
1.เป็นตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย
ตัวเดียวกับผู้ประเมิน/หน่วยงาน

-เป็นการถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการลงมาโดยตรง
ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ

1. ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จ
ร่วมกัน ไม่สามารถแบ่งแยกงานได้อย่างชัดเจน

2. ผู้ประเมินมอบหมายงานให้กับผู้รับการประเมินทั้งชิ้น       
โดยไม่แบ่งแยกงานเป็นส่วนย่อยๆ



ตัวอย่าง สมใจเป็น ผอ.ศูนย์สารสนเทศ ได้รับมอบหมายว่าในรอบการประเมินนี้ จะต้อง

พัฒนาระบบงานสารสนเทศที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ โดยงานดังกล่าวสมใจได้มอบหมายให้สมศักดิ์ 
ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการรับผิดชอบในการพัฒนาระบบงาน

เมื่อพิจารณาแล้วในกรณีนี้สมใจจะรับผิดชอบต่อความส าเร็จของการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ เนื่องจากเป็น ผอ.ศูนย์ฯ และสมศักดิ์จะต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จเช่นกัน 
เนื่องจากเป็นหัวหน้าโครงการฯ จะเห็นได้ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการผลักดันการพัฒนา
ระบบงานในส าเร็จ ดังนั้น การก าหนดตัวชี้วัดของสมศักดิ์จึงสามารถยึดตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกัน  
กับตัวชี้วัดของสมใจได้ ดังนี้



ตัวชี้วัด สมใจ

ตัวชี้วัด สมศักดิ์

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเป็นตัวเดียวกัน



รูปแบบที่ หลักการ
2. แบ่งส่วนจากตัวชี้วัดหรือค่า
เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ผู้ ป ร ะ เ มิ น /
หน่วยงาน

2.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้รับการประเมินแบ่งส่วนจาก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้ประเมิน 

2.2 ค่าเป้าหมายจะถูกแบ่งย่อยหรือเฉลี่ยให้ผู้รับการประเมิน    
แต่ละรายรับผิดชอบแตกต่างกันไป โดยผู้ประเมินจะรับผิดชอบ
ต่อเป้าหมายรวม

2.3 เป้าหมายรวมเกิดจากผลผลิตของผู้รับการประเมินหลายคน
รวมกัน

2.4 มีผู้รับการประเมินที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหมือนกันมากกว่า
หนึ่งคน โดยแต่ละคนรับผิดชอบต่อค่าเป้าหมายที่ต่างกันไป



ตัวอย่าง กองคลังมีเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ประจ าปี โดยเป้าหมายรวม
ดังกล่าวเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ในกองคลังแต่ละคน ดังนั้น      
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจะถูกแบ่งไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละคนในกองคลัง

ตัวชี้วัดของกองคลัง

ยอดจัดเก็บของนาย ก. ยอดจัดเก็บของนาง ข. ยอดจัดเก็บของนาย ค.



ตัวอย่าง สมศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ มีตัวชี้วัด 
คือ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยงานดังกล่าวสมศักดิ์        
มีเพ่ือนร่วมงาน 2 คน โดยมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน ดังนี้
-นาย ก. ท าหน้าที่ออกแบบระบบงาน
-นาย ข. ท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม และน าระบบงานไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด สมศักดิ์ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ตัวชี้วัด นาย ก. : ระดับความส าเร็จในการ
ออกแบบระบบงาน

ตัวชี้วัด นาย ข. : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาโปรแกรมและน าระบบไปสู่การปฏิบัติ



ตัวอย่าง สมศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ มีตัวชี้วัด 
คือ ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยงานดังกล่าวสมศักดิ์        
มีเพ่ือนร่วมงาน 2 คน โดยมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน ดังนี้
-นาย ก. ท าหน้าที่ออกแบบระบบงาน
-นาย ข. ท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม และน าระบบงานไปสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัด สมศักดิ์ : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ตัวชี้วัด นาย ก. : ระดับความส าเร็จในการ
ออกแบบระบบงาน

ตัวชี้วัด นาย ข. : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาโปรแกรมและน าระบบไปสู่การปฏิบัติ















วธิกีาร

1. พจิารณาสมรรถนะทลีะตวั ประเมินและใหค้ะแนนตามมาตรวดั 

แลว้บนัทกึผลลงในแบบประเมินการปฏบิตัริาชการ

2. พจิารณารายละเอยีดพฤตกิรรมในพจนานุกรมสมรรถนะทลีะ

รายการจนถงึระดบัสมรรถนะที่ก าหนด จากนั้นใหน้บัรายการพฤตกิรรม

ที่ผูร้บัการประเมินท าไดค้รบถว้นตามที่ระบไุว ้โดยไม่นบัพฤตกิรรมที่ยงั

ท าไดไ้ม่ดี ไม่ครบถว้น หรอืยงัมีจุดบกพร่องตอ้งปรบัปรุง แลว้จงึ

ค านวณว่าพฤตกิรรมที่ท าไดค้รบถว้นคดิเป็นรอ้ยละเท่าใดของรายการ

พฤตกิรรมที่คาดหมายทัง้หมด จากนั้นน าผลการค านวรมาเทยีบกบั

มาตรวดัว่าอยู่ในระดบัใด แลว้จงึใหค้ะแนนไปตามระดบัที่ได ้





การประเมินผลงานลูกจา้งประจ า

ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. มิไดก้ าหนดเกี่ยวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิาน

ลูกจา้งประจ าขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไว ้จงึตอ้งถอืปฏบิตัิตามประกาศคณะกรรมการ

กลางขา้ราชการและพนกังานสว่นทอ้งถิ่น เรื่อ มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคล

ส าหรบัลูกจา้งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ลงวนัที่ 22 พฤศจกิายน 2544 ขอ้ 50 ซึ่งก าหนดว่า 

การใดที่เกี่ยวกบัการบริหารงานบคุคลของลูกจา้งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้น

มาตรฐานทัว่ไปน้ี ใหน้ าแนวทาง หลกัเกณฑห์รอืวิธีการที่ก าหนดตามมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัการ

บรหิารงานบคุคลส าหรบัขา้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิ่นมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม”



การประเมินผลงานลูกจา้งประจ า

1. ใหน้ าแนวทางการประเมินผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการทอ้งถิ่นมาใชส้ าหรบัการบรหิารงาน

บคุคลของลูกจา้งประจ าโดยอนุโลม ส าหรบัผูบ้งัคบับญัชาชัน้ตน้ที่ประเมินผลการปฏบิตังิาน

ลูกจา้งประจ า หมายถงึ หวัหนา้ฝ่าย หรอืผูอ้ านวยการส านกั หรอืหวัหนา้สว่นราชการแลว้แต่กรณี

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏบิตังิานของลูกจา้งประจ า (สมรรถนะ) ใหก้ าหนดสมรรถนะให ้

สอดคลอ้งกบัต าแหน่งและกลุ่มต าแหน่งของลูกจา้ง ดงัน้ี

2.1 ลูกจา้งประจ ากลุม่บรกิารพื้นฐาน ใหป้ระเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ โดย

ก าหนดระดบัสมรรถนะที่คาดหวงั/ตอ้งการ ในระดบั 1

2.2 ลูกจา้งประจ ากลุม่ช่างและกลุม่สนับสนุน ใหป้ระเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ 

โดยก าหนดระดบัสมรรถนะที่คาดหวงั/ตอ้งการ ในระดบั 2

2.3 ลูกจา้งประจ ากลุม่สนบัสนุนที่มีช่ือและลกัษณะงานเหมือนขา้ราชการและพนักงาน

สว่นทอ้งถิ่น ใหป้ระเมินสมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างนอ้ย 3

สมรรถนะ เช่นเดียวกนักบัขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นในลกัษณะงานเดียวกนั โดยก าหนด

ระดบัสมรรถนะที่คาดหวงั/ตอ้งการ ในระดบัปฏบิตังิาน หรอืระดบัปฏบิตักิารแลว้แต่กรณี



ส าหรบัคณะกรรมการกล ัน่กรองการประเมินผลงานของลูกจา้งประจ า

ใหก้ าหนด ดงัน้ี

1 ปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เป็นประธานกรรมการ

2 หวัหนา้สว่นราชการ หรอืรองปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไม่

นอ้ยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ

3 ขา้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ่นที่รบัผิดชอบงานการ

เจา้หนา้ที่ เป็นเลขานุการ

หลกัเกณฑก์ารเลื่อนขัน้ค่าจา้งของลูกจา้งประจ าใหน้ าแนว

ทางการเลื่อนขัน้เงนิเดือนของขา้ราชการและพนกังานสว่นทอ้งถิ่นมาบงัคบัใช้

โดยอนุโลม


