
 

แบบรายงานผลการพัฒนาความรูของขาราชการ สำนักงานพฒันาท่ีดินเขต 2 

รอบการประเมินที่   1 / 2564   ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชุดาภา บุดดี ตำแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

หนวยงาน กลุม/ฝาย/สพด./ศูนย ระยอง    

หัวขอการพัฒนา การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

วิธีการพฒันา พัฒนาความรูผานระบบ e-Training 

วันท่ีพัฒนา 11 มีนาคม 2564 สถานที่ อบรมผานสื่อการเรยีนการสอน LDD e-Training          

หนวยงานที่จัดอบรม กลุมพัฒนาบุคคล กกจ.  

สรุปสาระสำคัญ    

บทที่ 1 สรางความเขาใจหลักสูตรเบ้ืองตน 

บทที่ 2 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน 

บทที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 

บทที่ 4 Workshop การวิเคราะหงานเพ่ือกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 

     การเรียนหลักสูตรนี้ เปนการเรียนเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในดานการกำหนดตัวชี้วัด

สำหรับใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไดสะทอนถึงภาคกิจของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังสรุป

บทเรยีนท่ีสำคัญที่ไดจากการเรียนรู ดังนี้ 

     1. ข้ันตอนในการวิเคราะหงานเพ่ือกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ไดแก 

         1.1 กำหนดเปาหมายระดับบุคคล 

         1.2 ยืนยันหนาที่งานของบุคคล 

         1.3 กำหนดเปาประสงคท่ีบุคคลมีสวนผลักดันเปาประสงคของหนวยงาน 

               - กำหนดเปาประสงคเพ่ิมเติมในสวนของงานประจำที่ตองพัฒนา 

               - กำหนดเปาประสงคในสวนของงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ 

               - กำหนดตัวชี้วัดในแตละเปาประสงค 

         1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล 

     2. แนวทางการกำหนดคาเปาหมายแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

         2.1 คาเปาหมายต่ำสุดที่รับได 

         2.2 คาเปาหมายในระดับตำ่กวามาตรฐาน 

         2.3 คาเปาหมายที่เปนคามาตรฐานโดยทั่วไป 

         2.4 คาเปาหมายที่มีความยากปานกลาง 

         2.5 คาเปาหมายในระดับทาทายมีความยากคอนขางมากโอกาสสำเร็จ < 50% 

3. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดย

เปนการเทียบผลการทำงานกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่ตกลงกันไว ซึ่งนอกจากจะประเมินผลการทำงานของ

แบบฟอรมที่ 1 



พนักงานไดแลว ยังเปนวิธีที่องคกรใชในการวัดและประเมินผลการทำงานของพนักงานไดแลว ยังเปนวิธีที่

องคกรใชในการวัดและประเมินผลความกาวหนาของการบรรลุวิสัยทัศน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทำงานขององคกรไดดวย 

     4. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator) แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

         4.1 ตัวชี้วัดระดับองคกร  

         4.2 ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน   

         4.3 ตัวชี้วัดระดับบุคคล 

     5. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลท่ีเหมาะสมควรมีไมเกิน 7 ตัวชี้วัด ที่สามารถทำไดจริงและเห็น

ผลสำเร็จ 

     6. แนวคิดที่นิยมสำหรับการนำมาตั้งเปาหมายตลอดจนถึงวัตถุประสงคใน (KPI) ดัชนีความสำเร็จ 

หลักการของการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ SMART ประกอบดวย  

         S = Specific คือ ความเฉพาะเจาะจง 

         M = Measurable คือ สามารถวัดได 

         A = Attainable คือ การบรรลุได 

         R = Relevant คือ ความสอดคลอง 

         T = Timely คือ ระยะเวลาแลวเสร็จ 

     7. หลักของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 5 หลัก คือ 

         7.1 การวางแผน                               

         7.2 การติดตาม 

         7.3 การพัฒนา                                 

         7.4 การประเมิน 

         7.5 การใหรางวัล 

     8. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานจากการกำหนดตัวชี้ วัดนั้น มี 4 วิธี ผูปฏิบัติพึงเลือกวิธีที่

เหมาะสมกับลักษณะงานของตน โดยอาจเลือกวิธี ใดวิธีหนึ่งหรืออาจใชมากกวาหนึ่งวิธีผสมผสานกัน ดังนี้  

         8.1 การถายทอดตัวชี้วัดผลสำเรจ็ของงานจากบนลงลาง (Goal Cascading Method)  

               เปนการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูปฏิบัติโดยการทยอยกำหนดจากระดับสูง

ของสวนราชการ ถายทอดไปสูระดับตาง ๆ ในสวนราชการ การดำเนินการโดยวิธีน้ีสวนราชการจะเริ่มจากการ

พิจารณาตัวชี้วัดและ คาเปาหมายที่ระดับสูงสุดของหนวยงานเปนจุดตั้งตน จากนั้นจึงกระจายตัวชี้วัดลงไปสู

หนวยงานและบุคลากรตาม ระดับชั้นตาง ๆ จากระดับผูบริหาร ไปสูผูบริหารระดับกองหรือสำนัก ไปสู

ผูบรหิารระดับฝาย และผูปฏิบัติในระดับ ตาง ๆ ตามลำดับ 

     ดังนั้น การกำหนดตัวชี้วัดของผูรับการประเมิน จึงควรใชตัวชี้วัดของผูประเมินหรือ

หนวยงานเปนตัวตั้ง โดยอาจกำหนดในรูปแบบใดรปูแบบหนึ่งดังตอไปน้ี 

     1. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปนตัวเดียวกับผูประเมินหรือหนวยงานตัวชี้วัดและคา

เปาหมายที่เปนตัวเดียวกับผูประเมินหรือหนวยงาน เปนการถายทอดเปาหมายผลการปฏิบัติราชการลงมา

โดยตรง โดยการกำหนดตวัชี้วัดและคาเปาหมาย โดยใชในกรณี 



     - ผูประเมินกับผูรบัการประเมินตองรับผิดชอบตอความสำเร็จรวมกัน ไมสามารถแบงแยก

งานระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมินไดอยางชัดเจน 

     - ผูประเมินมอบหมายงานตามตัวชี้วัดของผูประเมินใหกับผูรับการประเมินทั้งชิ้น โดยไม

แบงงานเปนสวนยอย ๆ 

     2. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายแบงสวนจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูประเมินหรือ

หนวยงานตัวชี้วัดและคาเปาหมายแบงสวนจากตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่ผูประเมินรับผิดชอบคาเปาหมายจะ

ถูกแบงหรือเฉลี่ยใหผูรับการประเมินแตละรายรับผิดชอบแตกตางกันไป โดยผูประเมินจะรับผิดชอบตอ

เปาหมายรวม โดยที่เปาหมายรวมดังกลาวเกิดจากผลผลิตของผูรับการประเมินหลายคนรวมกัน ในกรณีนี้จะมี

ผูรับการประเมินที่มีหนาท่ีรับผิดชอบเหมือนๆ กัน มากกวาหนึ่งคน โดยแตละคนรับผิดชอบตอคาเปาหมายที่

แตกตางกันไป 

     3. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปนคนละตัวกับผูประเมินหรือหนวยงานตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

เปนคนละตัวกับผูประเมินหรือหนวยงาน เปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สะทอนงานที่เปนสวนหนึ่งของ

เปาหมายโดยรวมของผูประเมินหรือหนวยงาน ในกรณีนี้ตัวชี้วัดของผูรับการประเมินจะเปนตัวชี้วัดที่ผูรับการ

ประเมินไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการเพียงบางดาน เนื่องจากผูรับการประเมินไมไดถูกคาดหวังวาจะตอง

รับผิดชอบตอความสำเร็จท้ังท้ังหมดตามเปาหมายของผูประเมินงานตามเปาหมายของผูประเมินจึงถูกแบงเปน

สวนๆ โดยมอบหมายใหผูรับการประเมินหลายคนรับผิดชอบในเน้ืองานที่แตกตางกันไป               

 8.2 การสอบถามความคาดหวังของผูรับบริการ (Customer-focused Method)  

           วิธีการนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใหบริการสะทอนผานการรับรูของ

ผูใชบริการ หากผูใชบริการไดรับความพึงพอใจ หรือ ไดรับบริการในระดับตรงกับที่คาดหวังไว ก็ถือไดวา ผู

ใหบริการหรือผูปฏิบัตินั้น ๆ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดผลงาน 

     8.๓ การไลเรียงตามผังการเคลื่อนของงาน (Workflow-charting Method)  

           เปนการกำหนดตัวชี้วัดโดยการไลเรียงกระบวนงานหรือเนื้องานท่ีผูรับการประเมินรับผิดชอบ 

วิธีการนี้เหมาะกับการกำหนดตัวชี้วัดใหกับงานที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับยุทธศาสตรหรือคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งไมสามารถใชวิธีการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงลางได 

การกำหนดตัวชี้วัดโดยวิธีนี้สามารถดำเนินการไดดังนี้ 

 1. ไลเรียงเนื้องานในความรับผิดชอบของตำแหนงงาน โดยเริ่มจากกระบวนการทำงานของ

หนวยงานกอน จากนั้นระบุเนื้องานที่ตองรับผิดชอบในกระบวนการนั้น ๆ หรอือาจไลเรียงเน้ืองานจากลักษณะ

งานที่รับผิดชอบก็ได 

 2. สรุปเนื้องานที่สำคัญจากการไลเรียงขางตน จากน้ันกำหนดตัวชี้วัดใหกับเนื้องานในความ

รับผิดชอบทีละเนื้องาน ดังนี้ 

     1) พิจารณาวาผลลัพธหรือผลผลิต หรือผลสำเร็จของเนื้องานในความรับผิดชอบนั้นควร

เปนเชนใด 

     2) พิจารณาวาผลลัพธหรือผลผลิต หรือผลสำเร็จดังกลาวนั้น 



         - มีจุดเนนที่อะไร หรือมีมิติใดที่จะบอกไดวาผูรับการประเมินนั้น ๆ ปฏิบัติราชการได

ดีกวาผูอ่ืน ในกรณีท่ีมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เดียวกันนี้ เชน จำนวน (ทำไดย่ิงมากยิ่งดี) ระยะเวลา (ทำยิ่งเร็ว

ยิ่งดี) ความถูกตอง (ทำไดย่ิงถูกตองย่ิงดี) เปนตน 

         - จุดเนน หรือมิติที่เนนผลสำเร็จดังกลาวนั้น จะใชอะไรวัดความสำเร็จจึงจะสามารถ

สะทอนถึงจุดเนนหรือมิติที่เนนในความสำเร็จนั้น 

     3) กำหนดคาเปาหมายและตวัชี้วัดแตละตัว 

 3. พิจารณาสรุปและตกลงตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผูรับการประเมินรวมกัน ระหวาง

ผูประเมินกับผูรับการประเมิน จากนั้นบันทึกตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่เห็นพองตองกันนี้ลงในแบบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน      

 8.4 การประเมินความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติราชการ 

          เปนวิธีการประเมินขาราชการผูยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเนื่องจากผูอยู

ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอาจยังไมสามารถผลิตผลงานออกมาไดอยางชัดเจนภายในชวงระยะเวลาที่

ประเมนิ       

                                                                          

ประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาความรู 

         ทำใหเรารูวาผลการประเมินในระดับคะแนน 1-5 แตละระดับตองสามารถแสดงผลการ
ดำเนินงานหรือ ศักยภาพในการผลักดันใหเกิดผลสำเร็จท่ีแตกตางกันได สรุป หลักการกำหนดเกณฑการให
คะแนนมีดังนี ้ 

        เกณฑการใหคะแนนระดับ 5 เปนเกณฑทาทายที่ผูรับการประเมินจะตองบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูให ไดผลดีกวาปกติอยางมาก หรือเปนผลงานท่ีคอนขางเหนือความคาดหมาย  

        เกณฑการใหคะแนนระดับ 4 เปนเกณฑท่ีผูรับการประเมินตองใชความพยายามในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรท่ีมีอยูใหดีกวาปกติถึงจะทำสำเร็จ โดยผลที่ไดเกินกวาเปาหมายพอสมควร แตไมถึงระดับ
เหนือความคาดหมาย  

        เกณฑการใหคะแนนระดับ 3 เปนเกณฑที่แสดงวาผูรับการประเมินสามารถปฏิบัติไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไวหรือสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานของปท่ีผานมาไวได  

        เกณฑการใหคะแนนระดับ 2 เปนเกณฑท่ีแสดงวาผูรับการประเมินปฏิบัติไดต่ำกวาเปาหมายที่ตั้ง
ไว  

        เกณฑการใหคะแนนระดับ 1 เปนเกณฑท่ีแสดงวาผูรับการประเมินปฏิบัติไดต่ำกวาเปาหมายที่ตั้ง
ไวมาก                   

                                                                                                         

 

 

 

 




