
Performance ManagementPerformance Management
ระบบบริหารผลการปฏบิัติงาน



ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน

22 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน

33 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

44 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

55 ปฏิทินการดําเนินการ



ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

ดําเนินการ/

ติดตามประเมินผล

-จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล
-ติดตาม/ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

-เลื่อนเงินเดือน
-ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามระบบ PM

-สวนภูมิภาค ๙ เขต  
(สสอ. จังหวัด ศูนย 
สถานี ดาน ๑,๔๐๐ 
คน)

-ประชุมผูบริหาร 
(รร.มารวยการเด็น)

-สวนกลาง

สื่อสาร/

ประชาสัมพันธ

ออกแบบ/

พัฒนาระบบ

-องคประกอบ
-สัดสวน
-แบบฟอรม
-คูมือ
-สื่อประชาสัมพันธ
-คลัง KPI

ก.ย.๕๓ม.ิย. ก.ย. ธ.ค.



ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน

22 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ปฏิทินการดําเนินการ



หลักผลงาน 
(Performance)

หลักสมรรถนะ
(Competency)

หลักคุณธรรม
(Merit)

กระจายความรบัผิดชอบในการบรหิารทรัพยากรบคุคลกระจายความรบัผิดชอบในการบรหิารทรัพยากรบคุคล
HR Decentralization HR Decentralization 

หลักคุณภาพชีวิต
(Work Life Quality)

แนวคิดหลกัในการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบคุคล



ความหมาย

การบริหารผลการปฏิบัตงิาน

กระบวนการบริหารแบบบูรณาการที่มุงเนน

บริหารความสามารถ (Competency) 
และผลงาน (Performance) ของ

บุคลากรทกุระดับในองคกร เพื่อใหองคกร
บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว



1. ปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบตัิงาน

2. เนนการมสีวนรวม/การเปนหุนสวนรวมกัน

3. นําไปใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคล

เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

1.ปรับปรงุและพัฒนาผลการปฏิบตัิงาน

Individual Performance

Organization Performance

ผลการปฏิบัติงานขององคกร
GoalGoal



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

2.เนนการมีสวนรวม/การเปนหุนสวนรวมกัน



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

3.ใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ

 เลือ่นเงินเดอืน

ดีเดน

รอยละ ๗๐ ดีมาก

ดี

รอยละ ๓๐ พอใช

ตองปรับปรุง

องคประกอบ น้ําหนัก ผลการประเมนิ เลื่อนเงินเดือน

สมรรถนะสมรรถนะ

ผลงานผลงาน

ตัวอยาง

๕-๖%

๔-๕%

๓-๔%

๒-๓%

๐%
(<60%)

 พัฒนาบุคลากร



เงินเดือนขั้นสูง 22,220 36,020 50,550 59,770 64,340

ฐานคํานวณบน 19,950 30,600 43,190 52,310 58,690

Midpoint =
(ขั้นสูง+ขั้นต่ํา)/2

17,670 25,180 35,820 44,840 54,105

ฐานคํานวณลาง 15,390 20,350 31,220 44,060 53,360

เงินเดือนขั้นต่ํา 6,800 12,530 18,910 23,230 28,550

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ

ประเภทวิชาการ



เงินเดือนขั้นสูง 18,190 33,540 47,450 36,020 59,770

ฐานคํานวณบน 15,730 27,710 39,440 30,870 56,890

Midpoint =
(ขั้นสูง+ขั้นต่ํา)/2

13,260 21,870 31,430 28,270 54,000

ฐานคํานวณลาง 10,790 16,030 28,270 28,270 51,110

เงินเดือนขั้นต่ํา 4,630 10,190 15,410 15,410 48,220

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน
อาวุโส

(ขั้นสูง)

อาวุโส    
(36,020)

ทักษะพเิศษ

การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ

ประเภททั่วไป



เปาหมายการบริหารผลการปฏิบัตงิาน

3.ใชในการบรหิารทรัพยากรบุคคลดานอื่นๆ

 การใหออกจากราชการ

การจัดทําคํามัน่ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

กลุมเปาหมาย ขาราชการที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิราชการ (ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่

กําหนดตามมาตรา ๗๖ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑) อยูในระดบัที่ผูบังคบับัญชาเห็นควรใหไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงตนเอง



การจดัทําคํามั่นในการพัฒนาตนเอง
ประเมินครั้งที่ 11

ประเมินครั้งที่ 22

ประเมินครั้งที่ 33

ผาน ไมมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลเปนทีพ่อใจ

ผาน ไมผาน

ผาน ไมผาน

ทําคํามั่น (1)

ทําคํามั่น (2)

ไมทําคํามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง

ยื่นคําขอตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อสั่งใหออก

สั่งใหออก/รับ
บําเหน็จบํานาญทดแทน



เปนนามธรรมเปนนามธรรม  ใชความรูสึกในการตดัสนิใชความรูสึกในการตดัสนิ

ไมสามารถระบุความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับไมสามารถระบุความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับ

เปาหมายองคกรเปาหมายองคกร

การมอบหมายและกระจายงานไมเหมาะสมการมอบหมายและกระจายงานไมเหมาะสม

เปาหมายการปฏิบัติงานไมชัดเจนเปาหมายการปฏิบัติงานไมชัดเจน

ระบบโควตาและการหมุนเวียนกันระบบโควตาและการหมุนเวียนกัน

ปญหาการประเมินระบบเดิม



ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน

22 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน

33 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

44

55

แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ปฏิทินการดําเนินการ



กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ

  วว  ๒๐๒๐//๒๕๕๒๒๕๕๒  เรื่องหลักเกณฑและวธิีการประเมินผลเรื่องหลักเกณฑและวธิีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ

  ประกาศกรมปศสุตัวประกาศกรมปศสุตัว  เรื่องหลักเกณฑและวธิีการเรื่องหลักเกณฑและวธิีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน

สามญัในกรมปศสุตัวสามญัในกรมปศสุตัว



พัฒนาผลการพัฒนาผลการ

ปฏบิัติงานปฏบิัติงาน

อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง

๑. วางแผน

๒. ติดตาม

๓
. ป

ระเม
นิ

เริ่มร
อบป

ระเม
ิน

ระห
วางรอบ

ครบรอบประเมิน

๓. ครบรอบการประเมิน : ประเมินผล
ผูประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรบัการประเมิน

ผูประเมินแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล

ผูประเมินประกาศรายชื่อผูมผีลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดี

มากในที่เปดเผย

ผอ.สํานัก/กอง จัดสงผลการประเมินใหกองการเจาหนาที่ เพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และอธิบดีกรมปศุสัตว

กระบวนการบรหิารผลการปฏิบัติงาน

๑. เริ่มรอบการประเมิน : วางแผน
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินฯ ใหทราบโดยทั่วกัน
ผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกัน

- ผลสําเร็จของงาน
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ

๒. ระหวางรอบ : ติดตาม/พัฒนา

ผูประเมินใหคําปรึกษาแนะนําแก

ผูรับการประเมิน

ติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน



องคประกอบในการประเมิน

70 : 30



องคประกอบผลสัมฤทธิ์ของงาน

► ปริมาณผลงาน

► คุณภาพผลงาน

► ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่กําหนด

► ความประหยัดหรือความคุมคาของการใชทรัพยากร

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ใหพิจารณาวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน



องคประกอบผลสมัฤทธิข์องงาน

งานตามยุทธศาสตร (Strategy-based Jobs) หมายถึง 
งานที่มุงเนนเปาหมายองคกร (Corporate Goal) ให
ประสบความสาํเร็จ

งานตามภารกิจหลัก (Routine Jobs) หมายถงึ งานที่
ปฏิบัติเปนประจําตามบทบาท และหนาที่ที่กาํหนด
งานที่ไดรับมอบหมาย (Special Assignment Jobs) 
หมายถึง งานที่ผูบริหารมอบหมายใหไปปฏิบัติ เชน งาน
โครงการ เปนตน

การจําแนกประเภทงาน



กรมปศุสัตว

ยุทธศาสตร

ภารกิจ

งานอื่นๆ

ยุทธศาสตร

ภารกิจ

งานอื่นๆ

KPI
ของสํานัก/กอง

ยุทธศาสตร

ภารกิจ

อื่นๆ

KPI
ของกลุมงาน

ยุทธศาสตร

ภารกิจ
อื่นๆ

KPI
ของกลุมงาน

ยุทธศาสตร

ภารกิจ

อื่นๆ

KPI
ของกลุมงาน

KPI รายบคุคล

องคประกอบผลสมัฤทธิข์องงาน

ยุทธศาสตร

ภารกิจ
อื่นๆ

KPI รายบคุคล KPI รายบคุคล

การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล



0 1 2 3 4 5

ผลงานทีต่่ํากวาเปาหมาย

(Under Performance)

ผลงานทีต่่ํากวาเปาหมาย

(Under Performance)

ผลงานทีต่่ํากวาเปาหมาย

แตพอยอมรับได

(Accepted Performance)

ผลงานทีต่่ํากวาเปาหมาย

แตพอยอมรับได

(Accepted Performance)

ผลงานทีบ่รรลุเปาหมาย

(Meet Performance)

ผลงานทีบ่รรลุเปาหมาย

(Meet Performance)

ผลงานทีด่ีเกินเปาหมาย

(Exceed Performance)

ผลงานทีด่ีเกินเปาหมาย

(Exceed Performance)

ผลงานทีด่ีเลิศ

(Superior Exceed 

Performance)

ผลงานทีด่ีเลิศ

(Superior Exceed 

Performance)

ผลงานทีแ่ยและต่ํากวา

เปาหมายมาก

(Worse Performance)

ผลงานทีแ่ยและต่ํากวา

เปาหมายมาก

(Worse Performance)

แนวทางการกาํหนดคาเปาหมายผลงาน



24

ตัวชี้วัดที่กําหนดใหทุกหนวยงาน

๑. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม

๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภาครัฐในกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๓

๓. ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ

ของกรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ตัวชี้วัดของผูบริหาร

ผอ.สํานัก/กอง/ปศจ./หวัหนาหนวยงาน



25

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายฯ

๑. ระดับความสําเร็จของการปองกัน ควบคุม และบําบัดโรคสัตว

๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการความปลอดภัย

ดานอาหาร

๓. ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายและความเขมแข็งให

เกษตรกรและผูประกอบการดานปศุสัตว

๔. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕

ตัวชี้วัดของผูบริหาร

ตัวอยางตัวชี้วัดของ ปศจ.



26

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายฯ

๑. ระดับความสําเร็จของการกํากับ ตรวจสอบ และติดตามการ

ดําเนินงานโครงการตามนโยบายกรมปศุสัตวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการงานและการบริหารจัดการ 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว 

๓. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาในพื้นที่ตามขอสั่งการของ

กรมปศุสัตว

ตัวชี้วัดของผูบริหาร

ตัวอยางตัวชี้วัดของ ผอ.สสอ.



องคประกอบสมรรถนะ

เปลี่ยนจาก 6 ระดับ เปน 5 ระดับ

เปลี่ยนชื่อ

การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม

และจริยธรรม

การทํางานเปนทีม



เกณฑมาตรฐานสมรรถนะ



วธิีประเมินสมรรถนะ

มาตรวัดแบบ Rating Scale

 ระดับที่ 1   

 แสดงความพยายามในการทํางานใหด ี  
 o พยายามทํางานในหนาที่ไดดีและถูกตอง  

o มีความมานะอดทน ขยัน หมั่นเพียรในการทํางาน และตรงตอเวลา 

o มีความรับผิดชอบในการทํางาน สามารถสงงานไดตามกําหนดเวลา 

o แสดงออกวาตองการทํางานใหไดดีขึ้น เชน ถามถึงวิธีการ หรือขอคําแนะนําอยางกระตือรือรน            

สนใจใครรู 

o แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็นสิ่งที่กอใหเกิดการสูญเปลา  หรือหยอนประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน 

 

 ระดับที่ 2   

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว  
 o กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายในการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่ด ี

o หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตน โดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้นโดยไมไดถูกบังคับ              

เชน ถามวาผลงานดีหรือยัง หรือตองปรับปรุงอะไรจึงจะดีขึ้น 

o ทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่ผูบังคับบัญชากําหนด หรือเปาหมายของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

o มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส ตรวจตราความถูกตองของงาน เพื่อใหไดงานที่มีคุณภาพ 

 

 ระดับที่ 3   

 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถทํางานไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 o ปรับปรุงวิธีการที่ทําใหงานดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

o เสนอหรือทดลองวิธีการทํางานแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม เพื่อใหไดผลงาน                     

ตามที่กําหนดไว 

 

 

เกณฑ

อางอิง

เกณฑ

อางอิง

การมุงผลสัมฤทธิ์

ระดับที่

คาดหวัง
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๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน

ไมสังเกตเห็น

ไดอยางเดนชัด

พอสังเกตเห็น

ไดบาง แตตอง

ใชเวลาพัฒนา

อีกระยะหนึ่ง

กําลังพัฒนา 

สังเกตเห็นได

ไมนอยกวา

ครึ่งหนึง่ของ

รายการ

สมรรถนะที่

กําหนด

ใชงานไดดี

เกือบครบตาม

รายการ

สมรรถนะที่

กําหนด

ใชงานไดดีครบ

ทั้งหมดตาม

รายการ

สมรรถนะที่

กําหนด

วธิีประเมินสมรรถนะ (ตอ)

การใหคะแนน

สังเกตพฤติกรรมเทียบกับเกณฑอางอิง (ระดับที่คาดหวัง)
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หลกัเกณฑอื่นๆ

ผลการประเมินแบงเปนผลการประเมินแบงเปน  ๕๕  ระดับระดับ  ไดแกไดแก  ดีเดนดีเดน  ดมีากดมีาก  
ดีดี  พอใชพอใช  และตองปรับปรุงและตองปรับปรุง  ((ต่าํกวารอยละต่าํกวารอยละ  ๖๐๖๐))
การประเมินตองมีความชัดเจนและมีหลกัฐานการประเมินตองมีความชัดเจนและมีหลกัฐาน

ใหมีระบบจัดเก็บผลการประเมินและหลกัฐานผลงานใหมีระบบจัดเก็บผลการประเมินและหลกัฐานผลงาน

ใหจัดสงตนฉบับแบบสรุปผลการประเมินใหใหจัดสงตนฉบับแบบสรุปผลการประเมินให  กก..กก..จจ..  
และสาํเนาไวที่หนวยงานอยางนอยและสาํเนาไวที่หนวยงานอยางนอย  ๒๒  รอบการประเมินรอบการประเมิน

ใหมีการแจงผลการประเมินเปนรายบคุคลใหมีการแจงผลการประเมินเปนรายบคุคล

ใหประกาศรายชื่อผูมีผลงานระดบัดีเดนใหประกาศรายชื่อผูมีผลงานระดบัดีเดน  และดีมากและดีมาก



• รองอธิบด ี(กลุมภารกจิดานบรหิาร) ประธาน

• รองอธิบดกีลุมภารกจิอื่นๆ กรรมการ

ผอ.สํานักตรวจสอบคณุภาพสินคาปศุสัตว 

ผชช.สินชัย เรืองไพบูลย 

ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.กองนิติการ

• ผอ.กองการเจาหนาที่ กรรมการและ

เลขานุการ

หนาที่ : พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานและความเปนธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัตริาชการของขาราชการกรมปศสุัตว

องคประกอบ :

32

กลไกสนบัสนุนความโปรงใส เปนธรรม 
คณะกรรมการกลั่นกรอง



ตําแหนง ประเภท ผูประเมิน ผูบรหิารวงเงิน หมายเหตุ

ปลัดกระทรวง

อธิบดี

รองอธิบดี

ผอ.สํานัก/กอง

ปศุสัตวจังหวัด

สวนกลาง

สวนภูมภิาค

S2

S2

S1

M1-M2

M1-M2

K1-K4

O1-O3

K1-K3

O1-O3

รัฐมนตรเีจาสังกัด

ปลัดกระทรวง

อธิบดี

อธิบดี

อธิบดี

ผอ.สํานัก/กอง

ปศุสัตวจังหวัด

รัฐมนตรเีจาสังกัด

รัฐมนตรเีจาสังกัด

ปลัดกระทรวง

อธิบดีและรองอธิบดี

อธิบดีและรองอธิบดี

อธิบดีและรองอธิบดี

ผูวาราชการจังหวัด

ผวจ.เปนผูให

ขอมูล/ความเห็น

ผูประเมินและผูบริหารวงเงนิ



ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน

22 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน

33

44 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

55

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ปฏิทินการดําเนินการ



แบบฟอรมที่ 1แบบฟอรมที่ 1
••  สวนที่สวนที่  11  ขอมูลของผูรับการประเมนิขอมูลของผูรับการประเมนิ

••  สวนที่สวนที่  22  สรุปผลการประเมนิสรุปผลการประเมนิ

••  สวนที่สวนที่  33  แผนพัฒนาผลการปฏิบตัิราชการรายบุคคลแผนพัฒนาผลการปฏิบตัิราชการรายบุคคล

••  สวนที่สวนที่  44  ความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปความเหน็ของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

แบบฟอรมที่ 2แบบฟอรมที่ 2 แบบสรปุการประเมนิสมรรถนะแบบสรปุการประเมนิสมรรถนะ

แบบฟอรมที่ 3แบบฟอรมที่ 3 แบบสรปุการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานแบบสรปุการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิัติงานแบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิัติงาน

••  แบบฟอรมแบบฟอรม  3.13.1  แบบการวางแผนการปฏิบตัิงานแบบการวางแผนการปฏิบตัิงาน

ประจําปประจําป

••  แบบฟอรมแบบฟอรม  3.23.2  แบบติดตามผลการปฏบิัติงานแบบติดตามผลการปฏบิัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน



ตัวอยางแบบฟอรม

















เอกสารแนบทายการวางแผนปฏิบตัิงานประจําป



พิจารณา

เลื่อนเงินเดือน

คะแนน

ผลการ

ปฏิบัติงาน

แบบสรุปการประเมินผลการปฏบิัติงาน

หนาที่ ๑

แบบการวางแผน

การปฏิบัติงานประจําป

หนาที่ ๒

หนาที ่๓

แบบติดตาม

ผลการปฏิบัติงาน

แบบสรุป

การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์

ของงาน

แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ

คะแนน

ประเมิน

สมรรถนะ

คะแนน

ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์

ของงาน



ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน

11 ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน

22 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน

33

44 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน 

55 ปฏิทินการดําเนินการ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 



วันที่ กิจกรรม/ผูรบัผิดชอบ

24 ธ.ค. 52

14 ม.ค. 53

ภายใน ม.ค. 53

1 ม.ค.-15 มี.ค.53

8 - 19 ม.ีค. 53

8 - 19 ม.ีค. 53

22 - 26 มี.ค. 53

22 - 26 มี.ค. 53

25 - 31 มี.ค. 53

1เม.ย.53 เปนตนไป

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมนิ (Video Conference)

จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล

ผูประเมินแตละระดับตดิตามและใหคําปรกึษา

ประเมนิผลการปฏิบตัิราชการและใหคะแนน

พิจารณาผลการประเมนิกับวงเงินงบประมาณ

เสนอฝายบริหาร และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

แจงผลการประเมิน

ประกาศรายชื่อและรอยละการเลื่อนเงินเดือน

ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจงผลการเลื่อนเงินเดอืน

ปฏิทินการดําเนินการ



ถาม - ตอบ 
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