


เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 1 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการและทั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักจัดการงานทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร  
 และบรรณารักษ์ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานห้องสมุด นายช่างภาพ  
 และนายช่างศิลป์ 
ระดับ :  ปฏิบัติการ ช านาญงาน และปฏิบัติงาน 
ค่าน้ าหนักรวม :  ร้อยละ 30 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ล าดับที่ ชื่อตัวชี้วัด 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของการจัดท าแผนปฏิบัติงานตามงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน 

น้อยกว่า 85 85.00 – 89.99 90.00 – 94.99 95.00 – 99.99 100 10 

2 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ในรอบ 6 เดือน 

น้อยกว่า 85 85.00 – 89.99 90.00 – 94.99 95.00 – 99.99 100 20 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 2 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการและทั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักจัดการงานทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ ์นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร และ
 บรรณารักษ์ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานห้องสมุด นายช่างภาพ  
 และนายช่างศิลป์ 
ระดับ :  ปฏิบัติการ ช านาญงาน และปฏิบัติงาน 

 
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบังคับ  

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการจัดท าแผนปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน 
น้ าหนัก 10 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1. แผนปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการด าเนินงานที่จัดท าขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องประกอบด้วย ชื่อแผนงาน กิจกรรม ขั้นตอน 

ระยะเวลา การก าหนดเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน (ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด) สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และมี
ผู้รับผิดชอบ  

2. จ านวนแผนปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้น หมายถึง จ านวนแผนการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาลงนามให้ความเห็นชอบ ในรอบ 6 เดือน 
3. จ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง จ านวนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดให้ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน 

สูตรการค านวณ (ถ้าม)ี จ านวนแผนปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้น x 100 
          จ านวนงานที่ได้รับมอบหมาย 

เหตุผล (ถ้ามี) 1. เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ โดยเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านการวางแผน 
2. เป็นการวัดความสามารถในการจัดล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าให้ 
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 3 จาก 15 
 

เงื่อนไข (ถ้ามี) นับเฉพาะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดให้ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
คะแนนตามค่าเป้าหมาย 
6 เดือน 

 

1 2 3 4 5 
น้อยกว่าร้อยละ 85 85 – 89.99 90 – 94.99 95 – 99.99 100 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 1. ส าเนาหนังสือน าเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน 
2. แผนปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาลงนามให้ความเห็นชอบ ในรอบ 6 เดือน 
3. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 4 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการและทั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักจัดการงานทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร และ
 บรรณารักษ์ 
ต าแหน่งประเภททั่วไป :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานห้องสมุด นายช่างภาพ  
 และนายช่างศิลป์ 
ระดับ :  ปฏิบัติการ ช านาญงาน และปฏิบัติงาน 

 
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผลการด าเนินงานตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน 
น้ าหนัก 20 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1. จ านวนผลการด าเนินงาน หมายถึง จ านวนผลงานที่ส าเร็จตามผลที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด มีการรายงานผลการด าเนินงานที่

ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ หรือ หลักฐานการบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) หรือ หลักฐานมีการติดตามประเมินผล (ถ้ามี) ในรอบ 6 เดือน 
2. จ านวนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด หมายถึง จ านวนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดผลส าเร็จของงาน ในรอบ 6 เดือน 

สูตรการค านวณ (ถ้าม)ี       จ านวนผลการด าเนินงาน x 100 
    จ านวนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 

เหตุผล (ถ้ามี) เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ โดยเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
การปฏิบัติการ 

เงื่อนไข (ถ้ามี) นับเฉพาะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดให้ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
คะแนนตามค่าเป้าหมาย 
6 เดือน 

 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่า 85 85.00 – 89.99 90.00 – 94.99 95.00 – 99.99 100 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 5 จาก 15 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 1. หนังสือมอบหมายงานและก าหนดผลส าเร็จของงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ 
3. หลักฐานการบันทึกข้อมูล (ถ้าม)ี 
4. หลักฐานการติดตามประเมินผล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 6 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการ 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักจัดการงานทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ ์นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร  
 และบรรณารักษ์ 
ระดับ :  ช านาญการ  
ค่าน้ าหนักรวม :  ร้อยละ 30 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
งานที่ได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 
เดือน 

น้อยกว่า 85 85.00 – 89.99 90.00 – 94.99 95.00 – 99.99 100 20 

2 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
งานเพ่ือการท างานเชิงรุก 

ผู้บังคับบัญชาให้
ความเห็นชอบ
ข้อเสนอการ
ปรับปรุงงาน 

รายงานความ
คืบหน้า 

ในการด าเนินการ
ตามข้อเสนอ 

การปรับปรุงงาน 
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 50%  
ให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการ 

ตามข้อเสนอ 
การปรับปรุงงาน  
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 70%  
ให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

สรุปรายงานผลการ
ปรับปรุง 

เมื่อด าเนินการ 
ได้ไม่ต่ ากว่า 100% 

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ดีขึ้น 

10 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 7 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการ 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักจัดการงานทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร  
 และบรรณารักษ์ 
ระดับ :  ช านาญการ  

 
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผลการด าเนินงานตามงานท่ีได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน 
น้ าหนัก 20 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1. จ านวนผลการด าเนินงาน หมายถึง จ านวนผลงานที่ส าเร็จตามผลที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด มีการรายงานผลการด าเนินงานที่

ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ หรือ หลักฐานการบันทึกข้อมูล (ถ้ามี) หรือ หลักฐานมีการติดตามประเมินผล (ถ้ามี) ในรอบ 6 เดือน 
2. จ านวนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด หมายถึง จ านวนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดผลส าเร็จของงาน ในรอบ 6 เดือน 

สูตรการค านวณ (ถ้าม)ี       จ านวนผลการด าเนินงาน x 100 
    จ านวนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 

เหตุผล (ถ้ามี) เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ โดยเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
การวางแผนที่ก าหนดไว้ว่า จะต้องวางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านัก
หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

เงื่อนไข (ถ้ามี) นับเฉพาะงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดให้ต้องจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
คะแนนตามค่าเป้าหมาย 
6 เดือน 

 
1 2 3 4 5 

น้อยกว่า 85 85.00 – 89.99 90.00 – 94.99 95.00 – 99.99 100 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 8 จาก 15 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 1. หนังสือมอบหมายงานและก าหนดผลส าเร็จของงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงานที่ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ 
3. หลักฐานการบันทึกข้อมูล (ถ้าม)ี 
4. หลักฐานการติดตามประเมินผล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 9 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการ 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน นักจัดการงานทัว่ไป นักทรัพยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ โสตทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร  
 และบรรณารักษ์ 
ระดับ :  ช านาญการ  

 
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงงานเพื่อการท างานเชิงรุก 
น้ าหนัก 10 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงงาน หมายถึง การพัฒนาการท างานของตนให้ดีขึ้น ลดขั้นตอนในการท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ ลดการใช้ทรัพยากร  

ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ก าหนด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. งาน หมายถึง งานใดๆ ก็ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดผลส าเร็จของงาน เช่น งานที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ  

งานที่ได้รับการมอบหมายพิเศษ เป็นต้น 
3. องค์ประกอบของข้อเสนอการปรับปรุงงาน ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  แผนการท างาน ขั้นตอน  ระยะเวลา  เป้าหมาย  

งบประมาณท่ีใช้  และผลที่คาดว่าจะได้รับหรือผลผลิตรูปธรรม 
4. การท างานเชิงรุก หมายถึง การท างานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต โดยใช้ข้อมูล ข่าวสารหรือประสบการณ์เดิมจากการท างานมาพัฒนา 

เพ่ือการท างานที่มีความคุ้มค่าและมีคุณภาพ 

สูตรการค านวณ (ถ้าม)ี - 
เหตุผล (ถ้ามี) เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ 2 ด้าน คือ 

1. ด้านการปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ว่า จะต้องมีประเด็นในการเสนอแนะแนวทางใหม่ในการปรับปรุงการด าเนินการงานเพ่ือการ
พัฒนาประสิทธิภาพ 

2. ด้านการวางแผนที่ได้ก าหนดไว้ว่า จะต้องมีการวางแผนการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 10 จาก 15 
 

เงื่อนไข (ถ้ามี) - 
คะแนนตามค่าเป้าหมาย 
6 เดือน 

 
1 2 3 4 5 

ผู้บังคับบัญชาให้ความ
เห็นชอบข้อเสนอการ

ปรับปรุงงาน 

รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตาม

ข้อเสนอ 
การปรับปรุงงาน 
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 50%  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการ 

ตามข้อเสนอ 
การปรับปรุงงาน  
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 70%  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

สรุปรายงานผลการ
ปรับปรุง 

เมื่อด าเนินการ 
ได้ไม่ต่ ากว่า 100% 

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 1. ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อความที่ผู้ประเมินให้ความเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงงาน ในรอบ 6 เดือน  
2. ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อเสนอการปรับปรุงงาน เมื่อด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่า 50% 
3. ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อเสนอการปรับปรุงงาน เมื่อด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่า 70% 
4. ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายงานผลการปรับปรุงเมื่อด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่า 100% 
5. ขั้นตอนที่ 5 ผลผลิตรูปธรรมที่แสดงถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอการปรับปรุงงาน 

ทั้งนี้ หากผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติงานตามข้อเสนอการปรับปรุงงานได้ 100% สามารถรายงานผลการปรับปรุงงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในขั้นตอนที่ 4 เพียงครั้งเดียวได้ในแต่ละรอบการประเมิน โดยไม่ต้องมีการรายงานในขั้นตอนที่ 2-3 
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 11 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการ 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
 และผู้อ านวยการกลุ่มงานในส านัก) 
ระดับ :  ช านาญการพิเศษ 
ค่าน้ าหนักรวม :  ร้อยละ 30 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายบังคับ ระดับ : ช านาญการพิเศษ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 

น้ าหนัก 
1 2 3 4 5 

1 คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของ
งานจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก ากับ
ดูแล (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานราชการ) ในรอบ 6 
เดือน 

ต่ ากว่า 60 60 – 69.99 70 – 79.99 80 – 89.99 90 - 100 10 

2 ระดับความส าเร็จของการ 
ปรับปรุงงานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุน
และขับเคลื่อนนโยบายของกรม
หรือของหน่วยงาน 

ผู้บังคับบัญชาให้
ความเห็นชอบ
ข้อเสนอการ
ปรับปรุงงาน 

รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการ

ตามข้อเสนอ 
การปรับปรุงงาน 
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 50%  
ให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการ 

ตามข้อเสนอ 
การปรับปรุงงาน  
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 70%  
ให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

สรุปรายงานผลการ
ปรับปรุง 

เมื่อด าเนินการ 
ได้ไม่ต่ ากว่า 100% 

ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 

ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

20 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 12 จาก 15 
 

 ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการ 
ต าแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มงาน  
 และผู้อ านวยการกลุ่มงานในส านัก) 
ระดับ :  ช านาญการพิเศษ 

 
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ชื่อตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ของงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล (ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ)  
ในรอบ 6 เดือน 

น้ าหนัก 10 
ค าอธิบายตัวชี้วัด คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ค่าคะแนนที่ปรากฎภายหลังจากท่ีผู้อ านวยการหน่วยงานได้ท าการประเมินและให้คะแนนตาม

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่กรมก าหนดไว้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแล หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
เดียวกัน ซึ่งรวมถึงข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการให้ก ากับดูแลด้วย 

สูตรการค านวณ (ถ้าม)ี ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแลทั้งหมด 
                    จ านวนผู้ใต้บญัชาที่ก ากับดูแลทั้งหมด 

เหตุผล (ถ้ามี) เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่การก ากับดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามงานท่ีได้มอบหมาย 

เงื่อนไข (ถ้ามี) 1. นับเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ก ากับดูแลที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มีนาคม (ส าหรับรอบการประเมินที่ 1) หรือ 
วันที่ 1 กันยายน (ส าหรับรอบการประเมินที่ 2) 

2. ถือคะแนนที่ผู้อ านวยการหน่วยงานได้ท าการประเมินและให้คะแนนตามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่กรมก าหนดไว้เป็นที่สุด 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 13 จาก 15 
 

คะแนนตามค่าเป้าหมาย 
6 เดือน 

 

1 2 3 4 5 
ต่ ากว่า 60 60 – 69.99 70 – 79.99 80 – 89.99 90 - 100 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 1. ค่าคะแนนจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
2. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 14 จาก 15 
 

ประเภทต าแหน่ง :  วิชาการ 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง :  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่ม  
 และผู้อ านวยการกลุ่มงานในส านัก) 
ระดับ :  ช านาญการพิเศษ 

 
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบังคับ 

ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงงานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของกรมหรือของหน่วยงาน 
น้ าหนัก 20 
ค าอธิบายตัวชี้วัด 1. การปรับปรุงงาน หมายถึง การพัฒนาการท างานของตนให้ดีขึ้น ลดขั้นตอนในการท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ ลดการใช้ทรัพยากร  

ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ก าหนด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. งาน หมายถึง งานใดๆ ก็ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและก าหนดผลส าเร็จของงาน เช่น งานที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ  

งานที่ได้รับการมอบหมายพิเศษ เป็นต้น 
3. องค์ประกอบของข้อเสนอการปรับปรุงงาน ประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่เสนอ ความสอดคล้องเชิงนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการ

ท างาน ขัน้ตอน ระยะเวลา เป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
4. การท างานเชิงรุก หมายถึง การท างานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต โดยใช้ข้อมูล ข่าวสารหรือประสบการณ์เดิมจากการท างานมาพัฒนา 

เพ่ือการท างานที่มีความคุ้มค่าและมีคุณภาพ 
5. นโยบายของกรมหรือของหน่วยงาน หมายถึง หลักการและวิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นแนวทางด าเนินการที่ผู้บริหารในระดับกรมหรือ

ผู้บริหารในระดับหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินสังกัดใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

สูตรการค านวณ (ถ้าม)ี - 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานส าหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2554 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

หน้า 15 จาก 15 
 

เหตุผล (ถ้ามี) 1. เป็นตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษในด้านการคิด
เชิงกลยุทธ์ เชิงนโยบาย การคิดเชื่อมโยงงาน การใช้งานระบบสารสนเทศและการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
เพ่ือการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

2. เป็นตัวชี้วัดตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ ว่าจะต้องมปีระเด็นในการเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบาย เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจปรับปรุงงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม 

เงื่อนไข (ถ้ามี) - 
คะแนนตามค่าเป้าหมาย 
6 เดือน 

 

1 2 3 4 5 
ผู้บังคับบัญชาให้
ความเห็นชอบ
ข้อเสนอการ
ปรับปรุงงาน 

รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามข้อเสนอ 

การปรับปรุงงาน 
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 50%  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

รายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามข้อเสนอ 

การปรับปรุงงาน  
เมื่อด าเนินการ 

ได้ไม่ต่ ากว่า 70%  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

สรุปรายงานผลการ
ปรับปรุง 

เมื่อด าเนินการ 
ได้ไม่ต่ ากว่า 100% 

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ดีขึ้น 

 

วิธีการเก็บข้อมูล 1. ขั้นตอนที่ 1 บันทึกข้อความที่ผู้ประเมินให้ความเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงงาน ในรอบ 6 เดือน 
2. ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อเสนอการปรับปรุงงาน เมื่อด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่า 50% 
3. ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อความรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามข้อเสนอการปรับปรุงงาน เมื่อด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่า 70% 
4. ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายงานผลการปรับปรุงเมื่อด าเนินการได้ไม่ต่ ากว่า 100% 
5. ขั้นตอนที่ 5 ผลผลิตรูปธรรมที่แสดงถึงการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอการปรับปรุงงาน 

ทั้งนี้ หากผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติงานตามข้อเสนอการปรับปรุงงานได้ 100% สามารถรายงานผลการปรับปรุงงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบในขั้นตอนที่ 4 เพียงครั้งเดียวได้ในแต่ละรอบการประเมิน โดยไม่ต้องมีการรายงานในขั้นตอนที่ 2-3 
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 


